
r_ ' Yırmi albncı yll 
- No. 7206 

Cuma 

- 21 
'1Avıs 937 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon; 2776 

Uluslar Sosyetesi Konsey ve Asamblesi toplanıyor 

Konuşulacak- meselerden 
Atatürk ' --····· .. ··----

biri de Sancak işidir 
konsey pazartesi ve Asamble çarşamba günü 
toplanacak, Mısırın kabulünü tescil edecektir 

Ulusa sevgilerini 
bildirdiler 

Ankara, 20 ( A.A.) 
Cumhur başkanlığı genel 
sekreterliğinden: 

~ . Jaııtı sıudn ilahe,. meselc:-in glirü
çülıniyece~i haber \'1°rilınektedir. 

lrıgiltere lıükıiıııc ti, n e IIahe· 
~istanın azalıktan çıkarılmasını ve 
n e de lt:ılpnın so:.yetcden .ı~rılııııı· 
ı;ıoı i temı• l.:ted i r. fn.,;iliz meluıf' ili , 
en ıl o7'ru harc kııtiıı, Lu i1: tiıııaa 

" Hcıb~ş münıe.ssillerinin gclmeınl'si 

olılcağı kunaatinıletlir. Bu suretle 
nıesdı• hir nıüddrlct geri kalmış 

olacaktır. 

- Sonu 3ncü 

19 Mayıs gününün yıl
dönümü münasebetile yur
dun her tarafından gelen 
ve vatandaşların yüksek 
ve samimi hislerine ve spor 
şenliklerine iştirak eden 
~uurlu gençliğin heyecanlı 

duygularına tercüman olan 
telgraflardan Atatürk mü
tehassis olmuşlar ve te
şekkürleri ile sevgilerinin 
iletilmesine Anadolu Ajan
sını memur etmişleıdir. 

sahifede - '--------·--,,J 
Fuar hazırlıkları 

Milletler cemiyeti içtima halinde 
. l.oudra l9 (A A) Bir~havuz ve bir patinaj 

sahası yapılacak 
n. Ede· nıo C ' . . 

Lab enevrcye gidi~ini meuu· 
s eden D ·ı· T l Mili l aı ı e gra f ı;az.etesi, 
et er · • 

a cenııyetı konseyinin ve 8 1l1Llesi · 
tna k uın ve keza siliilı!lzlan· 
1 p onferanııı büro unun bilhassa 

anya ,.a . . 
hala _ zıyetı ,.e Habeşistawn 

t<-la~ı. .ınu t~j] bir de'"lı>t olarak 
le il 

1 edılıp edilmiyeceği mc e· 
e lllcşg 1 J 

diyor ki: u o acağıoı yazarak 

"Ar 1 lıtnd 
11 

a af'ınıla Fransauın da hu· 
u u ı,· 

gnnıtutı ~rçok memleketler hu· 

Yet {;llyrıtabii vaziyete Lir ııiha· 
' 'triln · 

fistan b ıesı arzusundadır. llabt•· 
~an Milletlı•r cemiyeti 

azası kaldığı ınüdddetçe hal) a ile 
her türlü teiriki mesai imkansız 
bulunacaktır. Halbuki bundan baş· 

Laca Fransanın ve 1ngiltercnin lla· 
he~istanda düzeltilmesi ilı.:tiza edı•n 

birçok menfaatleri vardır ki im an· 
cak. orada bilfiil hüküm süren 
devletle balledilebiliu 

Aynı gazete silahsızlanma kon· 
fcrarı@ı bürosunun toplantı ıoda 

muhtelif devletlerin s.iliilı Lütlçelc· 
rini neşrctuıelerine dair bir ıııuka· 
\'de akdinin tetkik cuilccef;ini 
ilôve ~tmekıedir. 

Belgrad, 20 {Hadyo) - Uluslar 
sosycte!i konee} ioio önümüzdeki 
hafta başlıyacak olan ilkbahar top· 

-------
Belediyeye hediye edilen hayvan-- --- - - ---- -- - -·-- - --
lar arasında arslanlar da var 

Arnavudluk isyanı 

isyanı idare eden Etem 
Toto da öldürüldü 

Avlunyanın istirdad;ndan sonra asilerin 
elinde hiçbir yer kalmamıştır 

llelgrad 20 ( -
dıın l ' Hadyo) - Tiran· 

ge en hah l 
luktaıı.· . er ere göre, Arnııvud· 
geri . ı ısyan ba~ladığı uman Er· 
(i,. 

1
• Jadndaroıa kumandanı ile di1"cr 

.,. an arın k " 
hıni b ıt umandanı ,.e Ergeri 

ı· s aneeind k. -
asilere .1 • e 1 uç yüz mahkum 

ı tıbak t • l · "etle · e mış erdır. A i kuv· 
rın başı d 

lnand n a tanınmış bir kn· 
Lutu nn olarak yalnız Jon Leyka 

nuyordu. 
1" 

lince ırAan isyandan habeular edi· 
'- vlun,.·nda ·1 " . 'itaat / n ası er uzenne 
taleb·a· ~lvkedilmi~, 300 jandarma 

v 1 1 c ,,- "ıı- l kile ı.. o 0 nu u er asileri ten· 
çı,ınışlardır. 
Dün a ·ı . . 

niyo b . sı erın clıne düşen Der· 
te n · 1 tnet k gerı a ınmış, halk bükı1· 
uvvetle · · 

lanı1 •• • rını tezahfiratla karşı· 
• § .... r. Asıl~ · 

Son h' r rıcat etmektedirler. 
d - ır haber~ göre, Etem Toto 

a olınüttilr G . 
dilen b' · ece Tıranda neşre· 
hıkta a ır ~e~uıi tPbliğde ArnavuJ· 
rilıne'- sayı~ın iade edilıliği Lildi· 

"'te idi. 
Tiran 20 telıI'ııd· , (Hadyo) - ne mi 1ı:ı ır: 

Avluıı,.·a . . 
asil ı ııın ıstırdaılından Eonrn 

er elin' h' nıaın <.it ır kasaba dahi kal· 
1~lır. Ft 1, . 

ti! il G • em oto, ufak hır çe· 
e us 

rııetı:ı maraya do~ru firar et· 
~ ve takih olunmaktadır. 
hteın 1' 

Gtce . . Otonun amcası da dün 
'11lıbar etmi,.t"ır .... ... . 

da · ıran, 19 (A.A.) - Dch·inanın 
• ıogalinden eo h" - . 

ıqah il . nra ıatun ısyan 

hulu: en hükumetin eline geçmiş 
ku lllaktadır. Halk hükumetçi 

vvetle · 
f.teın ra sevinçle karvılamıştır. 
den Totonun kardeşinin ölümün. 
et.... ~ura amcası da dün intihar 
-ıotar u . 

l'ot . · satın ~ef ı olen Etem 
ray 

0 
ase ufak bir grub ile Gusma· 

a ~oğru firar halindedir. 

huau~iır~~· 19 (A.A.) - Ergcride 
Bu ır mahkeme kurulmuştur. 

1lıahkeme is h k . . • 
ratı: ... ..:ı yan are etme ıştı· 

oqıeol · 
'f en muhakeme edecektir. ı 
en:ıiıleme hareketine dev•m 

olunmaktadır. Asilerin hir kııımı 

Kurvelcsi nııntakasına ilıicaya le· 
Şl.'bbüs etmi~tir. Jandarma kuvvet· 
leri bunların pc~ioi Lırakmamakıa • 
dır. St· voasyter ı•i\·arınıla ,·ukua 
gı•len Lir ~arpışmada Lir jandarma 
iilmüi tiir. A~i şef lerindl'n eski jan· 
dıırma yüzbaşısı Jsmail Gilbogadu 
tel'kif eılilrui~tir. 

Helgrad, !?O (Radyo) - isyan 
mahalline tayyare ile giden Vreınc 
muhabirine, Arna\•uclluk Dalıilhe 
Nazırı şu beyanatta huluumu.tu;: 

- :Memleket <lahiliuJe tam 
mana,.ile •ükıin ve aeayi' vardır. 
ı syanın zolıur ettigi mıntakalarda 
<la asayiş iade edilrui~tir. Asilerin 
rciııi faeın Toto, hududda çevril· 
miştir. Yakınlarda ya esir düşmesi 
veya ölmesi muhtemeldir. İsyanda 
hiçbir ecnebi dc,·let parınnğı yok· 
tur, tamamen ~nlıı:i ihıira.,Jann 
mahsulüdür. 

Kültürkarkın kapısı 
Fuar hazırlıklarına dt·,·am edi· lacaktır. Tenvirat direkleri beton 

Jiyor. f'ııar ııahasındaki gazinonun ınozayıktan olacaktır. Ortadaki Ra· 
genişletilmesi için yakında in~aata ha, yevil bir parter haliııde uza· 
ha.,lenacaktır. 150 kişilik olan orta nacaktır. 1ki tarafla yirmişer met· 
salon genitletilecck. mutLak kısmı, relik beton yollarda halk gezine· 
binanın bodrum katına alınacak, cek ve buradnki tem·irat direkleri· 
ınutbaktau salonlara tüneller açıla· nin yanına balkın istirahati için 
cak \ "C eervi , bu tüneller vasıta. İ· kanapeler konacaktır. 
le müşteriler rahat~ız edilmeden Kültürpark sahasının müzeler 
yapılacaktır. kısmında sıhhat müzesinin iuşaı;ına 

Gazinonun ön kısmına da otur· yakında başlanacaktır. Burada ay· 
ma yeri yapıla:ak, teras öne do~rn nca inkılab ve ziraat müzeleri de 
uzatılacaktır. Orkestranın ı;:alacağı inşa edilecektir. Sergi ıtarayının 
müzi~in, bütün ealonlarclnn ve te· arkuında ve ~ıhhat müzt'sine doğ· 
rnstan duyulmaRı için he r tarafta ru uzanan sahada 100 metre uzun· 
hoparlör tertibatı vücude getirile· 
cektir. Bu seneki fuarda tenvirat 
ışıne ehemmiyet \'erilıııektcdir. 

Yirmi bin lira snrfile umumi ka· 
pulan itibaren gazino önüne kııdar 
yer altından elektrik teııiıuııı yapı· 

Bükreşte konuşulanlar 

luk ve 10 metre genişli~inde ınü· 

teadılid fıskıyeli yeni Lir ba\'Uz 
inşa etlilecektir. Bu havuzuu inşa· 
sına baılanmak üzeredir. Havuz le· 
narında birde patinaj sabası vücu· 
de getirilecek, bunun etrafına gü· 
zcl kokular Dt"şreden mimoza ağaç· 
l:ırı dikilecektir. llavazun etrafına 
kış ve yaz yeşil kalan ve İzmir 
havalisinde kolayca yetişen büber 
ağaçları dikilecektir. Türk-Rumen dostluğu 

kuvvetleniyor -------Hariciye Vekilimiz, Anadoluda petrol 
aramak üzere bir mütehassıs temin etti 

İstanbul, 20 (Husu,,} muhabiri· 
mizden: Telefonla) - Bulgar mat· 
huatı, Hariciye Vekilimizin Bükreş 
mülakatlarına büyük elırmmiyet 
eıfctmekte ' 'e uzun makaleler neş· 
rcylemektedirler. 

Zara gnzetesi diyor ki: 

.. Bükrcıte Türkiye ,.c Homan• 
yayı dogrudan do~ruya alakadar 
eden mesel ler görü~ülılii~ü gibi, 
Avrupamn bugünkil siya t 'aziycti 
de gözden geçirilmiı, bu \'aziyelin 
Ballı.an ııaktıoa dahil devletler üıe· 

rinde yapabilere~i tesirler müza· 
kere edilmiştir. 

Bükreş mülakatı neticesinde 
Türk.iye ve Romanyanın müıterek 
bir ııiyeset takib etmeleri, Türk· 
Rumen dosluğunun kuv\etlendiril. 
mcsi, beynelmilel paktlara sadık 
kalınması kararlaştınlmı§tır. 

İktısadi meseleler üzerinde gö· 
rüımeler olmu~, 1'ürkiye-Romanya 
arıısında bir tic.aret muahedesi akdi 
it;in derhal müzakereye baılanmaeı 
muvafık görülmüıtür. 

K.üllürparkta vücude getirile· 
cek hayvanat bahçesi için birı;:ok 
kimseler ~imdiden belediyeye muh· 
telif hayvanlar hediye etmişlerdir. 

Bunlarm içinde asianlar bile var
dır. Hayvanat bahçesine aynla<·ak 
sahanın tesviyesinden sonra hu hay· 
vanlar, kafesler içine konulacak ve 
fuar zamanında halka gösterilecek· 
tir. Gelecek. sene de hayvanat hah· 
çeei, plana göre teşcir edilecektir. 
-------

Türkiye llniciye Vekili, Ana· 
doluda petrol aramak ve tetkikler· 
de bulunmak üzere bir Rumen 
mütehassıs heyetini Tüı;kiyeye da· 
vet etmiş ve bu davet kabul edil· 
miştir. B. Rüşdü Araııın beyanatın• 
da bildirdiAi veçbile, Romanya Ba~· 
vekili B. Tatareak.onuo de Lirinci 

- Sonu 6 ıncı salaiJede -

Rusyada 
Kadın alayları yakında 

kaldırılıyor 

Brüksel mükaleme/eri 

Fransa Hariciye Nazırı 
Brüksele vardı 

B. Delbos, bugün kral Leopold 
tarafından kabul edilecektir 

Bay Van Zeland 
Parie, 20 (Uadyo) - B. Del· 

hoı, Brük5clc B. Roşa ve 1\larsikli· 
nin rcfakatile gidecektir. Brükselde 
Bclı;:ika kabiaesi rei~i B. Van Zc· 
land ,.e Hariciye :-ia:ıın B. Stark 

ile mülakatlar ve müzakereler ya· 
pacaktır. 

B. Delbos yann kral Leopold 
t ııra fındon Jı:alı ul edilecektir. Fraa· 
ız sefiri tarafından ıla bu ın ünıı· 

schctle lıir :r.iyııfct ,·erilccektir. 
B. Delhos Parise a\'dettcn e'cl 

Belçika Başl'ekili ve lluriciyc il• 

zın i le ) eni m ülukatlar yap:ıcaktır. 
Paris. 20 (Hndyo) - Fcausa 

llariciye .L\ azın ll. h·on Uelbo , 
refakatindeki zevatla husüo öğle· 
den onru 12,40 d a Brübele ,·asıl 

olmuş, isto!lyonda Belçika Hariciye 
Nann ve Fransız ı;efiri ile diğer 

bazı zevat tarafından kareılanmıştır. 

Fransa Har iciye Nazın , derh:ıl 
Belçika Baş, ekili B. Van Zelandın 
villasına azimet t•tıııiş ve öğle ye· 
mc""ini Il. \ ıın ZelanJla birlikte 

" yimi~tir. 

Yemek, üç saat devam etmiş 
ve müteakıben meçhul a kcr ahi· 
<lesine çelenk koymağıı gitmiş, 

oradan da saraya azimet eılerclı.. İs· 

mini hususi d eftere kaydetmiotir. 
B. Delbo , Belçikanın yeni 

etatuaunu ve iktısadi lokernQyu B. 
Vıın Zelandla birlikte tetkik ede· 
cektir. 

ita/ya. Macaristan 

ltalya Kralı, Amiral Horti 
ile dun ava gitti 

Amiral Horti Kont Cianoyu, ita/ya Kralı 
da Macar Baş ve Dış Bakanlarını kabul 

ederek konuşmuşlardır 
Peşte, 20 (Radyo) Bu· 

gun Kral Viktor Emanuel, 
sivil kıyafetle Tuna üzerindeki 
Santa Margarita adasını ziya
ret etmiştir. 

Peşte, 20 (Radyo) - Dün 
akşam Kral şerefine Macar 
krallık sarayında verilen balo 
çok parlak olmuştur. Ziyatet 
esnasında Amiral Horti, Kral 
ve Kraliçenin sıhhat ve şere-
fine kadeh kaldırmış ve iki 
millet dostluğunu tes'id etmiş 
ve bu dostluğun artmasını te· 
menni eylemiş, Macaristanın, 
harbten sonra ilk dostluğu 
f talyadan gördüğünü de ilave 
etmiştir. 

Amiral Horti, Macaristan 
siyasetinin Avusturya ve Al· 
manya ile de hemahenk oldu· 
ğunu söylemiş ve krala teşek
kür etmiştir. 

Kral Viktor Amanuel de 
aynı şekilde kadeh kaldırarak 
iki millet dostluğundan hara· 
retle bahsetmiş ve iki memle
ket arasındaki dostluğun de
vam edeceğini söylemiştir. 

Kral, Roma protokollarının 
Merkezi Avrupa sulhuna yar· 
dım ettiğini de ilave etmiş ve 
müşterek menafiin ancak bu 
dostluğu emrettiğini, seyaha· 
tinin de bu kanaati çok güzel 
isbat ettiğini söylemiştir. 

Peşte, 20 (Radyo)- Bu sa· 
hah saat 10,40 da Kral ve 
Kraliçe şerefine büyük bir 
geçit resmi yapılmıştır. .. . 

Bu geçit resmine motorıze 

edilmiş kıt'alar da iştirak et
miş ve geçit resmi tam iki 
saat sürmüştür. 

Kral Viktor Emanuel halk 
tarafından şiddetle alkışlan· 
mııtır. 

Peştedeki tezahürata elli bin 
kişiden fazla Macar iştirak 
etmiştir. 

Kral ve kraliçe, öğle üzeri 
Arşidok Jojef Habsburgun 
kendi şatosunda verdiği ziya
fete iştirak etmişlerdir. 

Öğleden sonra bir av ter· 
Sonu 6 zncı sahi/ ede 

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

General Ayaşi 
istifaya davet edilecek -

General Ayaşi 
Tokyo. 19 (A.A.) - Domei 

Ajansı bildiriyor: 
Mineeito \'e Seyulai partilerine 

mensub 20 kadar mümessil Aya§İ 
kabinesini düşürmek için lbım ge• 
len tedbirleri müzakere etmek üze• 
re ilk defa olarak toplanmışlardar. 

Bu toplantılara devam olunacaktır. 

Siyasi mcbııf il bu mümeS!ille· 
rin fevkaltide bir karar almaların· 

dan ve istifa etmesi için G. Aya§i 
nezdinde bir tefebbüs )ııpmnyı ka· 
rarlaştıran hareketlerinden kork· 
maktadır, 



Sayfa 2 

Bergama Kermesi 
Bergamada 22 mayısta, bir haf tn so.reoek. olan bir Kermes : bayTam 

baılıyor. 17 mayıs tarihli nilsbamızda bunun program1 vardır. Bu vesile 
ile birçok İzmirlilerin; ilk zamanın en muhteeem şehri olan Bergamayı, 
harabelerini, müzesini, ubıhayatını görmeğe ko~acakları onpheaizdir. 

Yirminci asır medeniyeti; bilhassa mimaride, mermerlere can ver• 
mede Bergama medeniyetinden çok geridir. Saa'abn neler yarauığını 

jnıan, Bergama Akropolnnda gençler jimnazında görmeli. )labedler, ha· 
mamlar, saraylar hep i biribirinden güzel... İnsan, eaatleree, her birini.o 
karıısında kalmak ister. 

Bergamada medeniyetler kat kattır. Ta arkayik • grek devrinden tulu• 
nuz: da Selçuk Türkleri zamanına kadar her devrin incileri vardır. Akropo
lun bulundu~o yer ise, hava ve maıwıraca en aon itina ile ıseçilmittir. Ko
zak ynylıılnrıodan gelen çam bava6l koklanırken, göz bir taraftan geni§ 
Bakırçay ovasının yetilliklerine, bir taraf tan da ufkta ıerid teklinde 
uzanım Çandarlı denizine dalar. Akropolun üetil kadar uln wanz:arulı 
yer yoktur. 

Bergnmaya gidince, mutlaka (Askülab) ın abıhayatından içiniz. Bu 
u, Kunınuultlnın en şifalı suyu sayılabirdi. Bugün de emsali yoktur. 
Zamanının en büyük doktoru olan (Galycn), bu eifa yurdunda binlerce 
insanı, bu su ile iyi etmişti. Şifa yurdunun, tiyatro u da görülecek şey· 
lerdendir. Yalnız hu sudnn, üç beş bardak içmek için bile Bergama 
Kermesine gitmeğc değer. 

Şehrin bir kısmını, üstüne alını~ olan bodrumlar. köprüler, mimarLğın 
Laşka yerde holunmıyan fahescrleridir. 

Selçuk 'l iirklerinden: Hamam, miuııre, Yoncamcscidi, Parmaklımes· 
cid, Ulelimescid eserleri nrdır. 

Osmanlı devrinden Taşhan adı ile anılan bina, bir kervan araydı. 
Bet yüz elli sene cvel altın küpleri olan Hatiboğullarınındır. Bu alun 
küpler hakkında bugünlerde (A ADOLU) da, Bergama .Müze mOdilrüniln 
kıymetli yazılan vardır. 

Bergama Kermesi, antikite meraklılarını bol bol tatmin edeceği 
gibi; tabii mnnz:ara meraklılannı da Akropol tatmin eder. Sıhhat ile 
ali.kadar olanlar için sadece aksülapyonu görmek: bile kifid\r. Ziraat 
meraklılarını, Bakırçay ovaeına Akropoldan bir göz atmak onların içle
rine ferah verecektir. 

Yinecek şeyler arasında Bergamıının; yoğurdu, ıütü, peyniri. höş· 
merimi, paçası, leblebisi, lu~ın kaymağı pek meşhurdur. Halkevi bahçe· 
sinde oturub kahva ile nkıülapyon suyundan birkaç bardak içmek bütün 
yorgunluğu dinlendirir. 

En aon liiıi müzede, bütün nezaketi ile gezdirecek, size tatlı tatlı 
izahat •erecek bir de pek çalışkan bir müze müdürü vardır ki, bu 
zat ta Bergnmanın bütün güzelliklerini tamamlamaktadır. 

Bergama Kermesine gittiğinizde bir de 22 kilometTe ötede olan 
kozak yaylalarına çıkarsanız, ıabixtin ihtişamı, kar~sında hayretiniz arta· 
caktır. Dört milyon fıstık çamımn sil lediği bu yayla, buz gibi pınarla· 
rile, bağlarile, türlü mevya ağaçlarile, bilhassa delikanlılannın bengi 
oyunu ile görülmağe değer. 

Hamlı Hergama Kermesi, her eınıf insanı tatmin edebilecek bir hay· 
ram olacaktır. R. B. 

Habeş harbi kaça maloldu? 
Habeş harbi diye vakıa ta

rihin kaydettiği şekilde bir 
harb yoktur; ancak bir Habe
şistan istilası vardır. 

Bu istila, Havas ajansına 

göre ltalya hükumetine tam 
11 milyar 350 milyona mal 
olmuştur. 

Ya bu harb Fransa veya 
lngiltere ile olsaydı, acaba 
masraf kaç katrilyona vara· 
cak idi? 

aarib bir şart 
Birleşik Amerikaya girebil

mek ve yerleşmek ıçm bir 
çok şartlar vardır. Bu şartla
rın başında mahküm edilmiş 
olmamak, sıhhatte olmak var· 
dır .. 

Son bir karara göre bu 
şartlann arasına; 100 kilodan 
ağır olmamak, şartının da ila
vesi lazım gelmektedir! 

Son günlerde Breslavdan 
gelen bir muhacirin Birleşik 

r ' Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Yıldızlardan gelecek birçok 
te irler bizi bugün fümbımızı iyi 
kallanma[;a icbar edecektir. İhti· 
yatsız hareket, günümüzün feci 
bir halde geçmesine cbeb ola· 
caktır. 

Bugün, genç erkek ve kadın· 
lara aok yolunda uğurludur. 

Bugün doğaeak çocuklar es· 
rarengiz bir ruba malik olacak· 
Iar, hakiki maksad ve kabiliyetleri 
pek güç anla~acaktır. Bunlar 
kendi menfaatlerine çok düşkün 

olacaklar ve bu sebeble iyi bir 
aile teşkil ederuiyecekler. zcveelc-
ii tarafından tcrkedilr.ceklcrdir. 1 

---------------~---_) 

Amerikaya girmesine müsaade 
edilmemiştir. Çünkü, bu adam· 
cağız 120 kilo ağırlığında imiş. 

Bir hakime göre ... 
Amerikada Pitisburg şehri

nin hakimi, kadınların suçla· 
rına mukabil uğradıkları ce
zalara hemen hemen hiç itiraz 
etmediklerini farketmiştir. 

Verilen cezaya itiraz etme· 
mek korku veyahud itaat ese· 
ridir. Hakime göre bu gibi
lerin cezalarının hiç olmazsa 
üçte birisinin affı lazımdır! 

En garib bir dava 
Hemen haber verelim, bu 

defa bu en garib dava Ame
rikada geçmemiştir. Davamız 
Çinde geçmiştir. 

Meseleyi anlatalım: 
Dört Çinli tüccar herbiri 

onar bin dolar koymak sure
tile bir şirket teşkil ve bu 
sermayeyi pamuk mübayaasına 
hasretmişlerdir. 

Şeriklerin kar ve zararda 
hisselerinin müsavi olması esas 
ittihaz edilmiştir. Fakat pa· 
muklarını koydukları depoda 
fareler akıllara hayret verecek 
derecede çok olduğundan bir 
kedi almak zarureti hasıl ol· 
muştur. 

Bu kedi, şirketin şekline 
göre dört şerike aiddir; yanı 
kedinin dört ayağından her 
biri bir şerikin malıdır! 

Günlerden bir gün kedinin 
bir ayağı bıtuşmuş ve kedi 
can acısile pamuk ambanna 
dalmış bu sebeble pamuklar 
da yanmıştır! 

Kedinin ön sağ ayağının 
yanmasile husule gelen bu 
zarar iiç şerikin kedinin ön 
sağ ayağına sabib olan dör-
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Yetim ve dulla
rın maaşlar:ı 

Borç ~için tevkif at 
yapılmıyacak 

Yetim ve dulların maaşla· 
rından mahkeme kararı olmak· 
sızın takas suretile tevkifat 
yapılmaması hakkında Maliye 
Vekaletinden vilayete bir ta
mim gelmiştir. 

Askeri, mülki memur ve 
mütekaidlerin mahiyetleri meş· 
kuk zimmetleri hariç olmak 
üzere kat'i mahiyeti haiz bu
lunan borçlarının almakta ol
dukları maaşlarla borçlar ka-
nununun 118 inci maddesine 
istinaden takas edilmesi evelce 
bir tamimle bildirilmişti. 

Fakat Temyiz mahkemesi, 
eytam ve eramil maaşlarımn 
şahsa aid olub terekeye aid 
olmadığı içtihadında bulundu-
ğu ve murislerinin eski veya 
yeni kanun zamanında vefat 
ettiği ve mirası kabul veya 
reddettiklerini araştırmadan ve 
kendilerine borcun intikal et· 
tiği sabit olmadan murislerinin 
borcunun aldıkları maaşlardan 
takasının doğru olmıyacağı 
neticesine vardığı anlaşılmış· 
tır. Vekalet, vefat eden askeri 
ve mülki memurların gerek 
eski, gerekse yeni bilumum 
borçlarından dolayı eytam ve 
eramil maaşlarından mahkeme 
kararı olmaksızın takas yoli· 
le tevkifat yapılmamasını bil
dirmiştir. 

Saklılar şubelere 
teslim edilecek 

Dahiliye VekSleti bu hu
susta bir tamim gönderdi 

Askerlik mükellefiyeti için· 
de bulundukları halde, nüfus 
ve askerlik kütüklerine adları 
yazılmamış olan saklılardan 
ele geçenlerin kayıtları yaptı
rılmak üzere mevcuden nüfus 
idarelerine getirilenlerin kayıt 
işleri bitirildikten sonra asker· 
Jik muamelelerinin de görül
mesi için evrakile birlikte der· 
hal şubelere teslimi, İcab ettiği 
halde, bu hususun kanuni ol· 
madığından bahs ile nüfus 
idarelerince serbest bırakıldık
ları ve yalnız künyelerinin şu· 
belere bildirildiği ve bu suretle 
uzun uzadıya yoklama kaçağı 
takibine sebebiyet verildiği 
anlaşıldığından Dahiliye Veka
leti bu hususta Vilayetlere ye· 
ni bir tamim göndermiştir. 

Bu tamimde, saklıların nü
fus kayıt işleri bitirildikten 
sonra evrakile birlikte mcvcu
den şubelere teslim edilmesi 
bildirilmektedir. 

Bacaya bağlanan 
köyler 

Torbalı kazasının Dağkızılca 
nahiyesine bağlı Belenbaşı ve 
Kırıklar köyleri, bu nahiye 
ve kazadan alınarak İzmir 
merkez kazasının Buca nahi· 
yesine bağlanmıştır. 

Veni mektupçu 
Y ozgad mektupçusu B. Avni 

Oranın açık bulunan İzmir 
mektupçuluğuna naklen tayini 
tasdik edilmiştir. 

-------
düncü şerik aleyhine zarar ve 
ziyan davası açmasını mucib 
olmuştur. 

işte, Çin mahkemeleri cİ· 
hanın bu en garib davasını 

hallufasl ile meşguldür. 

Kahramanlarda çok feci 
bir kaza oldu 

--------~~--
Kasab Ömerin iki yaşındaki oğlu Yaşar 

çamaşır kazanına düşerek boğuldu 
Evelki gün öğleden sonra 

saat 16,30 da Kahramanlarda 
feci bir kaza olmuş; iki yaşın· 
da bir yavru, çiçek sulamak 
üzere su doldurulmuş olan 
çamaşır kazanının içine düşe· 
rek ölmüştür. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
kaza şu suretle vukua gelmiş
tir: Kahramanlarda oturan ka· 
sap Ômerin karısı; bahçesin· 
deki çiçekleri sulamak üzere 
dışarı çıkmış ve iki yaşındaki 
oğlu küçük Yaşan da beraber 
almıştır. 

Annesi bahçe sularken, ço· 
cuk ta çiçekler arasında oyna· 
mağa başlamış, bir aralık an· 

nesinin içinden su aldığı kaza· 
nın yanına gitmiştir. Küçük 
Yaşar, kazandaki su ile oynar
ken muvazenesini kaybetmiş 
V'! içine yuvarlanmıştır. 

Çocuk, başaşağı düştüğü 
için bağıramamış, annesi de 
ancak tekrar tenekesini dol· 
durmağa geldiği vakit vaziyeti 
görmüş ve koşarak çocuğu 
sudan çıkarmıştır. 

Yaşar, suyun içinde bir 
müddet havasız kalmış ve bir 
hayli de su yutmuş olduğun· 

dan, baygın bir halde kazan· 
dan çıkarılmış; derhal bir oto· 
mobille hastaneye kaldırılmış
sa da az sonra ölmüştür. 

Dirilen ölü meselesi 

Müddeiumumilik bugün 
mezarı açtıracak 

Kınık satış ko' 
operatifi 

Ortaklar Valimiıi~ 
riyasetinde topla-

nacaklar . 
İncir satış kooperatifleri111~ 

olduğu gibi üzüm satış kooP\ 
ratiflerinin de teşkilatı ikni' 

edilmek üzeredir. Kınık üzülfl ~ 
tış kooperatifi, Pazartesi giiP~ 
Vali Bay Fazlı Güleçin riY'' 
setinde umumi toplantısını ya· 
pacaktır. 

Toplantıda üzüm kooperl 
tifleri teşkilatır.a memur B•> 
Salahaddin Cuhruk da haıtf 
bulunacaktır. 

Bergama 
Kermesi .. 

' 

Yarın merasimle 
başlıyor 

Yarın Bergamada Kerı:ne5. 
eğlenceleri başlıyacaktır. v,Jı 
B. Fazlı Güleç, Kermes şeO' 
tiklerini bir nutukla açacaktı~· 
Vali ve gazetecilerle daha b~' 
çok zevat, ecnebiler, civar ~· 
layetlerden gelen bir çok .ırı;: 
safirler yarın Bergamaya gıd .1 
ceklerdir. Turing ve otoroo~1 

kulübü, Kermes münascbetı e 
hergün lzmir • Bergama sr•· 
sında otobüsler işletecektir. 

B. Lütf inin cesedine otopsi yapı- Seyyar satıcılttf 
larak hakikat anlaşılacak Gürültü yapmakta~ 

Karşıyakada kırtasiyeci B. Lütfinin öldükten kısa bir zaman menediliyorlar .. 
sonra gömüldüğünü ve ogece mezardan sesler işitildiğini; ertesi Ş h . b l . d çalı· 

.. ·1 d h b k' 1 · k L" f . e rın azı yer erın e 
gun '?.1:.zar~ı ı e . a a azı ımse erın m~zarı açara ut ıy1 şan bir kısım seyyar satıcılar, 
yarı olu hır vazıyette çıkardıkları ve bır müddet sonra öl- üksek sesle bağırmak suretilt 
dü~ü için tekrar sı-ömdükler~ hak~ındaki şa!ialar devam. etmek- ~atıcılık yapmakta ve hal~' 
tedır. Bu mesele hakkındakı şayıalara daır olan neşrıyatımız rahatsız etmektedirler. Bilhass• 
üzerine Müddeiumumilik hadiseyi ehemmiyetle tahkika başla- çocukların mütekasif bulu0' 

mış ve dün bazı kimseleri isticvab etmiştir. duklan mektep önlerinde bıl 
Görülen lüzum üzerine B. Lütfinin mezarı bugün açılacak gibi seyyar satıcılara çok tt' 

ve cesed Mernleket hastanesine nakledilerek otopsi yapıla- sadüf ediliyor. ~ 
caktır. Bugün; mesele tamamen tavazzuh edecektir. Belediye; fazla bağırara 

satış yapan seyyar satıcıla~11 

Güzelyalı-Basmane tramvayı 

Belediye, hattın Birinci 
Kordondan geçmesine 

muvafakat ediyor 

İzmir Tramvay ve Elektrik 
şirketi müdürlüğünün, imtiyaz 
mukavelenamesine göre, işlet· 
meğe mecbur olduğu Konak
Basmahane elektrikli tramvay 
hattının yakında inşasına baş· 
}anacağını yazmıştık. Şirket 

müdürlüğü, Konak meydanın· 
dan Gazi bulvarına kadar ray 
ferşiyatı yapmak için mukave-- ... ,. 
Manisadan 
gelen talebeler 

---... ·----
Şehrimizin muhtelif 
yerlerini gezdiler .. 

19 Mayıs jimnastik ve genç· 
lik bayramı tatilinden istifade 
eden Manisa ortaokul talebe
sinden 40 kişilik bir grup dün 
f zmire gelmiş ve tetkikler yap· 
mıştır. 

Orman mühendisinin 
teftişleri 

İzmir birinci sınıf orman 
mühendisi B. Zeki Turhan, 
Balıkesirde teftişte bulunan 
Ziraat Vekaleti müfettişi B. 
Hakkı Eğilmezle birlikte teftiş 
işlerinde çalışmak üzere Ba
lıkesire gitmiştir. 

lesine göre lkincikordondan 
çifte ray geçiremiyeceği için 
dün Belediye Reisliğine mü· 
racaat etmiş, rayların Birinci
kordonda döşenmesi için mü
saade istemiştir. Çünkü ikinci
kordon, fazla dar ve çifte hat 
inşasına müsaid değildir. 

Haber aldığımıza göre, Be· 
lediye; rayların Birincikordona 

ferşine muvafakat etmektedir. 
Fakat bunun için evelemirde 

Şirket müdürlüğü tarafından 
İzmir Nafıa müesseseleri ko
miserliğine müracaat edilmek 
lazımdır. 

Belediyeden Şirket müdür· 
lüğüne bu şekilde cevab ve· 
rilmiştir. 

Orman fidanlığı 
ıslah ediliyor 

Karşıyakada OsmJnzadede
ki Ormak fidanlığının, daha 
iyi bir şekle sokulması için 
faaliyet devam etmektedir. Fi· 
danlığın dört tarafı duvarla 
ihata edilmiştir. 

Burada büyük bir hangar, 
bir bekçi kuliibesi, motör da
iresi ve iki büyük havuz ya· 
pılacaktır. 

gürültülerine mani olmak jçıO 
. I• 

tedbir almağ başlamıştır. fa1 . 
gürültü yaptığı şikayet edı e 

k cek seyyar satıcılar, muva . 
. d'l ğ' o-ibl katen ışten mene ı ece ı od·· 

her seyyar; kendisine bele 1 

yece gösterilecek yerde 5atıŞ 
yapmadığı ve başka yerlere d~ 
gittiği takdirde cezalandırıla 
caktır. ~ 

Sırtta yük ve eşya taşıyarl 
~ ır 

satıcılık yapılmasına da ınus 
ade edilmiyecek, seyyarlar, Y' 
hayvan veyahud küçük el ar•· 

baları kullanacaklardır. dS 
Orman mUdUrU Aydın 

Vılayet Orman müdürü 8· 
e· 

Sami Kılıcın, orman muafll 
latını teftiş etmek üzere Af 
dına gitmiştir. 

Öğretmenler arasmd~ 
lzmir · Karşıyaka Ortaokll ti 

Türkçe öğretmeni B. Sab9' 

haddin ve Bahanın aylıkl•.~ 
yirmi beşer liraya iblağ ed1 

miştir. 

Doğum . 
İzmir polis müdür muavirı'. 

Bay f smail Hakkının bir erkel' 
evladı dünyaya geldiğini se· 
vinçle haber aldık. Yavrut• 
uzun, sıhhatli ve mes'ud bit 
ömür diler, ana ve babasırı1 

lcutlularız. 
Teşekkür .. 

bil' Çocuğumun doğumunda e 
yük bir hazakat, dikkat " 
itinasını gördüğüm ebe Bay•" 
Hediye Ôzmeriye alenen tt' 

şekkür ederim. .. 
lzmir Emniyet müdll' 

muavini 
lsmail Küntag ) , ___________________ .....,.,,_ 
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lzmirtle müzik 

Halkevinin konseri çok 
Ulualar aoayetesi 
konsey ve asamb. 
leıi toplanıyor 

19 mayı ~ münasebeti le ,-------'\ parlak geçti 
Bu'·yu··k Şefe Ve lno··nu·· hu··. Fransızlar Buakşam da tekrarlanacaktır. Karşıyaka. 

---·---- Başı 1 inci salıi/-de -
Cenevre, 20 (Radyo)-Uluı· 

lar sosyetesi konseyinin 97 ,ıci 
içtimaı, gelecek Pazartesi günü 
aktedilecektir. 

Kendilerine olan borç- dahi konser de güzeldi. 
- larımızın frank Ozerin-

kQmetine minnet çr ve ~ den tediyesini kabul 
ettiler .. 

Şükran hisleri lstanbuı, 20 (Hususi) -
Fransızlar, kf!ndilerine olan 

~nkarada çarfamba günkü merasime borçlarımızın, bundan sonra 

t • k Fransız frangı üzerinden te· 
ı., ırak edenlerden bin işinin imzasile 

diye edilmesi hakkındaki tek· 
Atatürke telgraf çekildi lifimizi kabul ettiler. Bu yüz· 

Ankara, 19 (Hususi) - Dün met lnönüne yorulmak ve yıl- den, senede üç milyon lira 
gençlik ve spor bayramı mü· mak bilmez çalışma ve yarat· kazanmış oluyoruz. 

~~sebctile stadda idman şen· ma aşkının daima muvaffak \..----------~ 
•
1 

.terine başlanırken merasime eserleri öniinde şükran ve Rasyada 
ıştırak ed b' k. · · · b' d h k l d en ın ışının ımza· saygımızı ır a a te rarla· 40 Kişi kurşuna dizildi 
~ ığı şu dilekçe okunmuş, mak için bu mutlu günü vesile Londra, 20 ( Radyo ) _ 

~ ~~ı dolduran on binlerce addederiz. Moskovadan haber veriliyor: 

Konsey, B. Gcvedonun riya· 
setinde toplanacaktır. 

Konseyin ruznamesinde ya· 
zıh olan meseler ar .. sında San· 
cak işi birinci derecededir. 

Bundan sonra Uluslar sos· 
yetesinin muhacirlere sarfet· 
mekte olduğu paralarla lspan· 
y:ı işi ve daha birçok mcse· 
leler müzakere ed i l e..ct:ktı r. 

~ ın coşkun tezahürata ve Dey_[_ı· _H_e_r-ald Troçkistlerden, biri kadın 8 ı~larile karşılanmıştır. 
19 TU k 1 olmak üzere kırk kişi idama 1 

b mayıs gençlik ve spor r · ngiliz ittifakını 
av. f k b 1 mahküm olmuş ve bugün kur· 

Uluslar so!ıyetes1 asamblesi 
de Çarşamba gü ıı ü toplanacnk 
ve evvda, Mısırın Uluslar sos· 
ydesine kabu lü hakkıııdaki 
formaliteyi yaptıktan soııra, 

diğer meselelerin tedkıkıne 
geçecektir. 

Asamblenin Yunan delegas· 
yonu başkanı B. (Poltıs) in 
riyaseti altında toplanması 
kuvvetle muhtemeldir. 

k .,,.arnını kutlulamak için An· muva ı u uyor 
ara t d J b l 20 ( H ) şuna dizilmiştir. kl s a ında toplanan hal- stan u , ususi -

d n heyecan ve minnetini ifa· "Deyli Herald" gazetesi yaz· Rusyada 
ın~ ~den aşağıdaki tebrikleri· dığı bir makalede: Kadın alayları IAğvediliyor 
~zın Atatürke ve milli haki- "Türkiye, İngiltere ile ittifak İstanbul, 20 (Hususi) -

1111Yetin mümessili olan Ka- aktetmek istiyor. fngiltere, Rusyada kadın alayları dağı-
;utayın Başkanı Abdülhalik Türkiyenin şarktaki vaziyetini tılıyor. Söylendiğine göre, ka- 1 

endaya ve At t" k"" 'd ı takdi ederek bunu kabul et· dınlar, ev iş· lerinden başka 
111

.. a ur un ı ca , 
tif~~d~le arkadaşı ve direk· melidir,, diyor. işlere karıştırılmıyacaklardır. 
B ~ının en kuvvetli başarıcısı inhisarlar bütçesi Ecnebi kadınlarla 
aş akan ismet lnönüne ar- k b l d•td• [ 

~=~·~ahiliye Vekili ve c.H. a u e ı ı.. evlenen memur ar 
I< ısı genel sekreteri Şükrü Ankara, 20 (Hususi) - Bil· Devlet memurigetlerinde 

ayadan dileriz. yiik Millet Meclisinin, bugünkü kullanılmıgacak 
Atatürk toplantısında, inhisarlar büt· lstanbul, 20 ( Hususi ) -

çesi müzakere edilmiş ve uzun Ecnebi kadınlarla evli bulu· Cumhur Reisi 

B Çankaya 
f kundan 18 yıl önce vatanın 
~ u ~~r~nda ve milletin ruhun· 
d~ .. ut.~n ümid ışıkları sön· 
urulduğ·· •. . . 1. ği k u Ave ye ısın, çaresız ı· 

) ~ ara kabusu bütün yürek· 
erı sard.. . . d 
dıır. . ıgı_ zaman ıçın e taşı· 

&ı ınan, ırade ve sevgi gü
ne· · 
·· ş_ın! saltanat ve hilafet re· 
ıınunın b·· -

utun şenaatine rağ· 
itlen ilk d f S . 
leti . e a amsunda mıl· 
- _n ezgın ve bitkin gözleri 
~~unde parlatan ve milletin 

~~n~: .. ve .. ~illetle beraber 
Atg .. un Turkıyesini yaratan 
··~turlce sonsuz minnet ve 
şuk ranlarımızı sunarken daima 

;~b ~sı~dan bir tek nefer 
1 

•
1 gıtmenin zevki heyecanı 

Ve ıt • ' 
ı tnınanı ile sağlıklar, ömür· 
er ve . b 

B Yenı aşarılar dileriz. 
· Abdülhalik Renda 

B. M M ı· · · · Milli · A ~c !sı ~cısı . • 
id . hakımıyetın ve mıllı 
arenın v ·11· k l . d l" e mı ı urlu uş cı-

ya ınin başlangıcı olan 19 Ma· 
ıs ü ·· 

g nunde inkılabımızın en 
nıl. ~n~Iı eseri olan B. M. Mec· 
ısının B 

sayın aşkamna derin 
~ayhg~ ve sevgilerimizi sunmakla 

8 tıyarız. 
lsrnet i ·· ·· nonu 
Başbakan 

Atatürk ·· · · v ff reıımının en mu-
,; ak başancısı Başbakan Is-

AN ADO L U• 
G·· l • 

-. un ük siyasal gazete 
Saltip ve ba§)·azganı 

u Haydar Rüşdü ôKTEM 
lll·" rod ~~I neşriyat \ "C yazı ioleri 

u. uru · II d' ,.. l · am ı nüzheı Çnoçar 
Jarebaneü : -

~ınir İkinci Bc)ler 11okağı 
1' • lla.lk Partisi binası içinde 

elgraf: 1zmir - ANADOLU 
.4.._efon: 2776 •• Posta kutueu 405 

y Ilı ABONE ŞERAiTi 
1 At 1200, altı aylığı 700, üç 

Yab !lığı 500 kuruorur. 
•nchı memleketler için senelik 

8 ooe il ere ti 2 7 liradır 
lleı yerde 5 kuruıtur 

Gti.ocı ge • -::;-- Çroaı nüshalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BA.SILMI TIR 

münakaşalardan sonra kabul 
olunmuştur. 

lran gazeteleri 
Muahedenin metinlerini 

neşrediyorlar 
Tahran, 19 (A.A.) - Pars 

Ajansı bildiriyor: 
Gazeteler hudut emniyeti, 

nakliyat ilh... HakkındaJ Tür
kiye ile İran arasında geçen· 
lerde imza edilmiş olan mu· 
kavele metinlerini neşir ve bu 
mukavelelerin iki memleket 
arasında tehaddüs edebilecek 
bütiin meseleleri halledeceğini 
kaydetmektedirler. 

Küçük sevdazedeler 
kaçtı! 

lstanbul, 20 ( Hususi ) -
llkmektep talebesinden 15 
yaşlarında bir kız, 17 yaşla· 
rındaki aşıkile birlikte evle
rinden meçhul bir semte 
kaçtılar! 

Facia kurbanları 
Dün Hamburga getirildi .. 

Hamburg, 20 (Radyo) -
Hindenburg zeplini faciasında 
yananların cenazeleri, bugün 
(Hamburg) vapı.:rile buraya ge· 
tirilmiştir. 

Cenazeler, Frankforda gön
derilecek ve orada büyük me
rasimle gömülecektir. 

nan devlet memurlarının va· 
zifelerine nihayet verilmesi 
için bir kanun layıhas1 hazır· 

lanmış ve meclise verilmiştir. 

Japon imparatoru 
lngiltere kra!ma en bü· 

yük Japon nişamm 
gönderdi 

Londra, 20 (A.A.) - Sa· 
hah gazetelerinin tebarüz et-
tirdiklerine göre, İngiltere kra· 
lına Krizantem nişanının en 
büyük rütbesini verecek olan 
Japon prensi Şişibu bu mü
nasebetle söyliytceği nutukta 
Japonya imparatorluğunun in: 
giltere ile Japonya arasındakı 
an'anevt dostluk bağlarını ida· 
mc ettirmek hususundaki ha· 
raretli temennilerini bilhassa 
mevzuubahs edecektir. 

Naci El'asil 
Ankara seyahati hakkmda 
parlamentoda izahat verdi 

Bağdad, 20 (Radyo) - Irak 
Hariciye Nazırı B. Naci Elıasil, 
bugün Irak parlamentosunda 
Ankara ve Şam seyahati hak-
kında uzun beyanatta bulun· 
muş ve bu seyahatinden se\ inç 
verecek neticeler istihsal etti· 
ğini bildirdikten sonra, Tür· 
kiye Hariciye Vekili B. Tevfik 
Rüştü Arasın, yakında Bağ· 
dada geleceğini beyan eyle
miştir. 

lstanbuftı-marhanesin
de bir cinayet oldu. 

Deli Arnavud Hüseyin, Ratıp paşa za. 
deyi tabanca ile öldürdü. 

lstanbul, 20 (Hususi) - Dün, tımarhanede Arnavud Hüse~ 
yin isminde bir deli, on sene evci Şişhane yokuşunda İlya 
is~ind~. bir~ ah udi kızını öldiiren ve bu vak'a dolayısile Yahudi
lerın numayış yapmalarına sebebiyet veren ve bilahare timar· 
haneye düşen Ratıb paşa zade Osmanı tabanca ile öldürmüştür. 

. Hüseyin, geçen sene, Bakırköy tımarhanesi tarlasında gezi· 
nırken. bir paket içinde bir tabanca bulmuş ve bunu, tımar· 
h~~:nın bahçesine gömmüştü. Hüseyin, bugün tabancayı göm· 
dugu yerden usulca çıkarmış ve kendisil~ alay ediyor diye 
Ratıbı öldürmüştür. 

Hüseyinin attı~ı beş kurşundan dördü Rataba isabet el· 
miıtir. 

,,. 

Konserde balunanlar ve konseri verenler 

Uluslar sosyetesi konseyi 
ile asamblesine 8 g devlet 
Hariciye Nazırı iştirak ' de · 
cektir. Bunlar arasında, f ngil· 
tere Hariciye Nazırı B. Eden, 
Fransa Hariciye Nazırı Bay 
Delbos, Türkiye Hariciye Ve· 
kili Bay Tevfik Rüştü Arıs, 
Rusya Hariciye Nazırı Bay 
Litvinof ve Romanya Hariciye 
Nazırı Bay Antooesko ~ardır. 

19 Mayıs hareket günü ak· edilmiştir. Milli savaşımızın 
şamı Halkevinde güzel bir heyecanlı bir sahnesini yaşa· 
müsamere tertib edilmişti. tan bu eser çok yerinde alaka Uluslar sosyetesi konseyi 

olsun, asamblesi olsun, ancak 
bir hafta kadar faaliyette 
bulunac:ıklar ve müteakıben, 
gayri muayyen bir müddet 
iç.in faaliyetlerini tatil ede

ceklerdir. 

Çoktanbcri provalarına de- uyandırmıştır. 

vam etmekte olan müzik kolu Dün geceki konser ve temsil 
orkestrası da konserini evelki cidden çok güzeldi. Fakat çok 
akşam vermiştir. Müsamereye isteriz ki, halkımız bu gibi 
salonu dolduranların ihtiramla ciddi eserleri daha layık ol· 
dinledikleri İstiklal marşile 

başlanmış ve bunu müteakıb 19 
Mayıs hakkında bir söylev ve· 
rilerek günün ehemmiyeti te· 
barüz ettirilmiştir. 

Orkestra konserine Verdi· 
nin Traviata operasının büyük 
fantazisinin çalınmasile baş· 

lanmış ve viyolonist Cavidin 
idare ettiği 18 kişiden mü
rekkeb Halkevi orkestrası bu 
ciddi eseri iyi bir beraberlik 
ve incelikle çalmış, güzel me· 
lodiler sırası ile bütün orkestra 
aletlerinde, kemanlarda, viyo· 
Ja, viyolonsel ve nefesli saz
larda canlanmıştır. Klarnetin 
parlak kadansları, kemanların 
girişleri çok ifadeli idi. 

Bilahare çalınan Suppenin 
Conalcrie legere üvertürü par· 
lak ve haşmetli nağmelerile 
halkın çok rağbetini kazandı. 
İki kemanla çalınan romans 
ve Viotti dootloarı güzel ça· 
lınmakla beraber halkımız için 
fazla klasik geliyordu. 

Bu konser bize yeni bir 
Türk san'atkarını tanıttı . Şeh
rimizde muvakkaten bulun· 
makta olan amatör ses san'at· 
karlarımızdc..n Avni, orkestra 
refakatilc Puçinin pek meşhur 
La Tosca operasından bir 
parça okudu ve çok alkış· 
landı. 

iyi bir istikbale namzed olan 
bu genç cidden teknikle işlen· 
miş bir sese maliktir. Memle· 
ketimizin opera yapmak için 
attığı adımlarda bu gibi kıy· 
metli gençleri davelüpe ede· 
rek milli operalarımızda ken· 
disinden istifade etmelidir. Av· 
ninin bilahare söylediği (Eıni· 
nem) adlı halk şarkısı da or· 
yantal nağmelerin garp tekni· 
ğile okunduğu zaman ne kadar 
güzel olacağına bir delildir. 

Konserden sonra temsil kolu 
tarafından (Yurdum için) na· 
mında milli bir piyes temsil 

duğu veçhile dinlesin ve kon· 
ser esnasında derin bir sükutu 

muhafaza ederek bu güzel sa· 
n' atlara gereğen rağbeti gös
termiş olsun. 

Haber aldığımıza göre, ~a
lonun dar olmasından dolayı 

içeriye giremiyen vatandaşla· 
rın ve akşam gelemiyen mü· 

zik meraklılarının istifade ede· 
bilmesi için bu program bu 

akşam saat 21 de yeniden 
tekrar edilecektir. 

Pazartesi akşamı Karşıyaka 
müzik severler sosyetesi bu 
seneki konserlerinin sonuncu· 
sunu kulüp salonunu doldu· 

ran yüzlerce dinleyici önünde 
vermiştir. Konser programı 
çok güzel eserlerle dolu idi. 

Beniotnun Ballc sahnesile 
Ferid Hilminin geçen günler 
adındaki eserlerinin keman 
ve piyano ile çalınmasile kon
sere başlanmış ve, birçok gü· 

----
lzmirliler 

Ankara kömUr sergisini 
gezdiler 

Ankara, 20 (Hususi) - iz· 
mir Halkevi tarafından tertip 
edilen seyahat münasebetile 
şehrimize gelen 200 fzmirJi, 
dün şehrin muhtelif yerlerini 
ve kömür sergisini gezmişler· 
dir. İzmirli seyyahlar cumar· 
tesi günkü ekspresle dönecek· 

}erdir. 

Arap devletleri 
misak aktediyorlar .• 

Bağdad, 20 (Radyo)- Irak, 
Yemen ve diğer Arap devlet· 
leri arasında aktedilmiş olan 
misak önümüzdeki Temmuzda 

neşredilecektir · 

TAKViM 
Rumi_ 1353 ı Arabi -1356 

.l\l ayııı 3 Rcbiulevel 10 

zel eserler çalınarak Mendels· - MAYIS 

21 
konun iki piyano ile çalınan 

1 
konsertosile konsere nihayet 9 
verilmiştir. 3 

Şan kısmında Bay Avninin 7 
söylediği parçalar çok takdir Cuma 

1 
9 
3 
7 

kazanmış ve sosyete bu kon· ~-~~~~-:O-~~~~ 
serile de büyük bir muvaffa· iEvkııt Ezan V'!..!!_~ııl Ezan Vaaa 
kıyet elde ederek dinleyicilerine Güneş 9,27 .ı,.ı.ı ak~nm 12 19,l 

1 . ö~le s,:;3 ı 2,1 o yateı l,50 22,0 
gene kıymetli müzik saat crı 'k.indi 8,48 16,06imuk 7,24 2,41 

yaşattırnuştır. N. S. ---------~~~ 

Tele/on3151 TAYYARE SiNEMASINDA 
Bu akşam 

Muhlis Sabahaddin ve çocakları 
Büyük Operet Heyetinin ilk temsili 

GOL FATMA 
Yepyeni mu:ıikalarlu, köçek balctlerile :üslı.:ncn operet 3 parde 

lıil uk bir orl.:e!trıı biızat üstad :UUJILIS SABAHlTfİl\ tarafından 
) d" . . . d"l kt' ınJı e ı ece ır. 

J\Tumaralı meflkilerin /iatleri 100 • 75 • 50 • 35 
Temııille.rin ıonuoda her semte otobile, Karşıyakaya npur vardu 
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Sadrı esbak mütercim Meh· 
med Rüşdü (Paşa) 

Babası: Ekmeği olsun, tuz bula
masın, diye beddua etmiş · 

"Halil Rifat Paşanın bir latifesi: Yılan, çiyan 
misillO mahlOkat zehirleri azlaşbkça 

Şahmerandan zehir alırlarmış.,, 

1 tanzimat reisi olan Rüştü paşa 
( 1276 ) Cemaziyelevvelinde 
Kıbrıslı Mehmed paşanın ye· 
rine sadarete getirildi. Rüştü 

paşa; beş buçuk altı ay sonra 
aynı sene Zilkadesinde infisal 
edib b.r ay sonra (meclisi ha
zain) reisi ve (1287 H. 1261M.) 
senesinde dördüncü defa ser· 
asker oluh bundan sonra mü· 
teaddid vazifeler arasında 

(1283 H. 1866 M.) de {Ke· 
çeci zade Fuad paşa) dan son
ra ikinci ve (1289 H. 1870 M.) 
de üçüncü, (1293 H. 1876 M.) 
senesi Rebiulabarında Sultan 
Azize karşı vaki hoşnudsuzluk 
ve softalar kıyamı üzerine 
Mahmud Nedim paşanın ye· 
rine dördüncü defa sadarete 
getirildi. [ 4] 

Mehmed Rüşdü Paşanın 
makberesi 

Manisanın Hatuniye camii 
dış kapısı ittisalinde etrafı 
demir parmaklıklarla çevrilmiş 
güzel bir mezarda gömülüdür. 
Mezarın baş ve ayak tarafında 
üstüvane şeklinde iki mermer 
taş vardır, kabir kitabesi 
şudur: 

Küllü men aleyha fanin 
Merhum ve mağf urulmuhtaç 
lla rahmeten lillahilgafur sadrı 

es bak 
Mütercim Mehmed Rüştü 

(Paşa) 

Sene 1299 Fi 6 Ca 
Sadrı esbak Mehmed Rüştü 

paşa; [1] askerlikten yetişerek 
babı seraskei mütercimliğinde 
bulunub askeri talimabna C:lair 
eserleri tercüme ettiğinden 
dolayı (mütercimlik) ile şöhret 
bulmuştur. 

Rüştü paşa; Sinob vilaye· 
tinin (Ayandon) kazası ahali· 
sinden Hacı Hasan ağanın 

oğludur. (1226 H. 1811 M.) 
senesinde doğdu. 

Rüştü paşa; üç y~şında iken 
babasile beraber İstanbula 
gelib orada tahsil gördü. [2) 
(1241 H. 1825 M.) senesinde 
ve asakiri mansure teşkila· 
tında asker olarak 9 senede 
binbaşılığa çıktı ve Fransızca· 
yı da hususi surette öğrenerek 
alayeminliğile serasker kapı· 
sına mütercim oldu. [3) Rüştü 
paşa; terakki ederek (1263 H. 
1846 M.) tarihinde vezirlikle 
hassa müşiri, sonra (darı şura) 
reisi, ( 1267 H. 18.50 M.) de 
serasker, bir sene sonra tek· 
rar hassa müşiri, (1271 H. 
185-i M.) de ikinci defa ser· 
asker oldu. (1273) de seras· 
kerlikten azledilen Rüştü paşa, 
yine o sene içinde üçüncü 
defa seraskerliğe geçti. 

(1274 H. 1857 M.) de Top· 

f şte bu dördüncü sadaretin· 
de Sultan Azizin hal'ına ka· 
rar verilib muvaffak olunduktan 
sonra beşinci Sultan Murad 
ve onu müteakıb ilıdnci Ah· 
dülhamid iclas edilmişti. Va· 
ziyeti karışık gören Rüştü pa· 
şa aynı sene içinde istifa ey· 
liyerek meclisi aliyeye me
mur olmuştur. (5] 

Rüştü paşa; (t 295 H. 1878 
M. ) senesinde beşinci defa 
sadrıazam olub bir hafta sonra 
azledilib (1296 H. 1878 M.) de 
Manisadaki çiftliğine gönde· 
rilmiş ve ( 1299 H. 1885 M.) 
senesi Cemaziyclevvelinde ora· 
da 74 yaşında vefat etmiştir. 

(14 • Mart ·.1298) 
Mütercim Rüştü paşa; natuk, 

kanunşinas ve afif bir zat idi. 
Zeki ve kılı kırk yarar oldu· 
ğundan Ali ve Fuad paşalar 
kendisinin itirazından kocunur· 
larmış. [6) Rüştü paşanın asa· 
kiri nizamiye tanzim ve ısla· 
hında ve Kırım seferinin son 
senelerinde hizmeti mesbulctur. 
Kolağası rütbesinde iken ma
aşından bir kısmını artırıp as· 
kerliğe lüzumu olan eserleri 
tedarike ve F ransızçayı öğren· 
meğe sarf etmiştir. Dahiliye 
Nazırlığından mazulerr vefat 
eden Mehmed Memduh paşa 
merhum "Rüştü paşanın sada· 
retinde mektupculuğunda bu· 
lunduğundan müşarileyhin hay· 
siyeti zatiyesil~ mürtefi bir 
mevki tuttuğu göze çarpardı,. 
mütaleasile Rüştü paşanın eh· 
liyet ve kifayetine işaret et· 
mişti. [7] 

- Sonu var -

[ 1] Kitabeler cild 2 sahife 
82, 83, 84, 85, 86, 87' 88. 

(2] Rüşdü paşanın babası 
Hasan Ağa, Boğaziçinde ka· 
yıkçılık edermiş. Rüşdü paşa 
yüzbaşı iken memuren Trab· 
yada bulunduğu zaman babası 
Hasan Ağa oğlunu sık sık 
görmeğe gelirmiş. Rüşdü pa· 
şa frenklerle hassaten sefaret 
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At>'~ lngiltere Kralı S.M. ~Jorj, 
oerh!f';:::ı!~~.ıar:. dün Spitead limanındaki 
Evelki gün, 24 saat zarfında d f • • 

~~=~:jzv:e ~:;.7~~~IZ~=~:~~:~~ onanmayı te tış ettı 
yakalanarak adliyeye teslim 

ed~m_'.!t~~rşıyakada Refail ka· Spitead limanı dün m~İışerden bir nümune idi 
r~sı .sulta~anın evi?den bir 170 zırhlı top atarak hükümdarları selamladı· 
çıft ıs\carpın ve zeytınyağı ça· 
lan Tahsin oğlu Muzaffer tu· • Londra, 20 ( Radyo ) -
tulmuştur. On sekız günde Londra- (S~itead), bu~ün ~ahşerden bit 

2 - Figan oğlu Osman, numune (eşkıl edıyordu. Hava: 
Karşıyakada Muvafık soka· da göru••şulenler çok. iyi idi. Kral ve krali~eı 
ğmda Bilal kızı Ayşenin evin· ( Vıktorya Andalber ) yatıle 

den içinde 175 kuruş bulunan lngı·ıtere, Tuna clevletlerı·nı·n potı•tı•k ve eko saat 15,30 da (Spitead) lim~· 
bir kumbnra çalmışbr. nına vardı. Kralın yatını, bı· 

3 - Hasan oğlu Mahmud, nomik istikrarlarına ehemmiyet veriyor rinci deniz Lordu Sir Sarıuel 
imam hanında Süleymanm bir Londra, 20 (A.A.) - İyi ve imparatorlukta bazı muka· Hoarı hamil olan donanın• 
takım elbisesini çalmıştır. malumat alan f ngiliz mahfil· vemetlere maruz kalabilecek· yatı takib ediyordu. 

4 - Mehmed oğlu Nevzad, lerinden son 18 gün zarfında tir. Zira İngilterede takviyenin (.)pitead) limanında tribün 
Selçuk otelinden bir aded ya· Londrada cereyan eden gö- lngiliz·Fransız yardım meka· vazifesini gören ve yüz bio· 
tak çarşafı aşırmıştır. rüşmeler hakkmda dün akşam nizmasını ağırlaştıracağı kana· Ierce halkla dolu olan üç yüı 

5 - Kiiltürparkta amele toplanan malumat haklarında ati mevcuddur. Fakat paktın posta vapuru sıralanmıştı. Kra· 
Mustafa oğlu Hızır, belediye noktai nazar teati edilen me· zayıflaması da mevsimsiz ad· im yatı ~örünür görünmeı, 
paviyonundan üç parça Ame· selelerin aşağıdaki gibi hulasa dedilmektedir. bütün harb gemileri top at: 
rikan bezi çalmıştır. edilmesine imkan vermektedir. Buna binaen paktın olduğu mak suretile kral ve kraliçeyı 
Karıs1na çakı çekmiş Batı, Fransız·Sovyet paktı gibi muhafazası tasvib edi· selamlamakta, halk da, müte-
Alsancakta Mesudiye cad- Avusturyanın ve Tuna ·mem· liyor. madiyen alkışlamakta idi. Pos· 

desinde oturan Ramazan oğlu leketlerinin müşkülatı ve yeni Orta Avrupa siyaseti mese· ta vapurları düdük çalarak 
Mevlüd, mahkemeli ve arası Habeş statusunun muhtemel lesinde bazı İngiliz devlet kralın vürudunu haber ver· 
açık bulunan karısı Şükriyeye tanınması batı meselesinde adamları Tuna memleketleri· diler. 
çakı çekmiş ve tutulmuştur. vaziyet az müsait görünmek· nin politik ve ekonomik is- Spitead limanında bulunaP 

Jiletle yaralamış tedir. Zira bir taraftnn Fransa tikrarına fngiltere tarafından ve bütün İngiliz donanmasını 
Bayraklıda Menemen cadde· ve İngiltere diğer taraftan Al· verilen ehemmiyeti ısrarla te· temsil eden l 70 İngiliz harp 

sinde Ali oğlu Ali, Osman manya ve İtalya arasında yeni barüz ettirmelidirler. gemısı, sekiz sıra üzerine 
karısı Fatmayı jiletle yarala· batı sistemi ile Milletler ce· dizilmişti. Bunların yanı başın· 
mıştır. M areJtal Blomberg da, merasime iştirak edeP miyeti arasındaki miinasebet Y 

Kamyon kazası meselesinden esaslı ihtilaflar lngiliz ordusundaki Amerika, Fransa, Arjantin, 
Şoför llyasın idare ettiği mevcuttur. tankları beğendi. Sovyet Rusya, Almanya, Tür-

103 numaralı kamyon, cezaevi Londra ve Paris bu sistemi Londra, 19 (A.A.) - Ga· kiye, Yunanistan, Felemenk, 
önünde Hasan isminde birine ancak kollektif teşkilatın çer· zeteler, Mareşal Von Blom· Japonya, İsveç, Danimark81 

çarpmıştır. Hasan ağır surette çevesi içinde kabul edebil· bergin Luvorthda muharebe Finlandiya, Portekiz, Romanya. 
Yaralandıg" ından tedav·ı altına 1 • l talimlerinde hazır bulundu· Lehistan ve Estonyanın geırıi· mektedir. A manya ve ita ya 
alınmış, şoför yakalanmıştır. bu noktai nazarı kabul etme· ğunu ve bilhassa İngiliz ordu· leri sıralanmıştı. 

Hakaret vak'aları dikleri müddetçe maniin nasıl sunun tanklarını çok takdir Yüzbinlerce halk, Dunker-
Otobüs biletçisi Şehaba ha· ortadan kaldırılabileceği anla· ettiğini yazıyorlar. gue adındaki yeni Fransıı 

karet eden şoför Yahya, biri· şılmamaktadır. Rusyada zırhlısını hayranlıkla temaşaya 
birlerine hakarette bulunan Fransız-Sovyet paktına ge· Tali askeri şOralar da dalmıştı. Bu zırhlı, dünyanın 
kahveci Hulusi, Tevfik, Şebab lince, Delbos·Litvinof görüş· tesis olundu en modern harb gemilerinden 
oğlu Şahin ve Nadire ile bir meleri üzerine dün neşredilen Paris, 20 (Radyo) - Rus biridir. 
saat meselesinden Mehmed tebliğ lngiliz siyasi mahfelle· hükumetinin neşrettiği resmi Kral ve Kraliçeyi hami! 
kızı Bahtiyarı tahkir eden Sa· rinin görüşlerine tamamen uy· bir tebliğe göre Sovyet harb olan yat, zırhlıların sekizine• 
lih oğlu Şükrü adliye verilmiş· gun bulunmaktadır. Bu pak· şurasından başka tali askeri sırasına geldikleri sırada selaıtl 
lerdir. tın takviyesi fikri İn2"ilterede şfüalar da tesis edilmiştir. topları sona ermişti. Kralı 

hetle babasının böyle sık sık 
gelmesini arzu etmediğinden 
{baba eve gel, buraya gelme) 
demiş. Hasan Ağanın da 
bundan müteessiren (Yarabbi 
ekmeğine tuz verme) diye bed
dua etmiş olduğu Rüşdil pa· 
şanın kızının oğlu Hüseyin 
Ahmed Tevhid Beyefendiye 
nakletmiştir. 

~ [3) Babı seraskeride Mirliva 
Ali paşa livasın6f a olan alay· 
emini Ömer Bey ile Reşid 
paşa livasında binbası Meh· 
med ağa lisan aşina olmaları 
cihetile babı seraskeride ter· 
cüme odasına memur oldular. 
Ömer Beye kaymakamlık, Meh· 
med ağaya alayeminliği rüt· 
beleri verildi. Bunlardan Ömer 
Bey serdarı ekrem müteveffa 
Ömer paşadır. ( Lütfi tarihi 
C. 5 sahife 143). 

[ 4 ] İkinci sadaretinde 
Giritte ihtilal çıkıb (Belgra· 
dın) Sırplara terki takarrür 
ettiğinden Rüştü paşa suya 
sabuna dokunmak istemiyerek 
sadaretten istifa ile serasker 
tayin edildi. Üçüncü def asın· 
da Mitat paşa üzerine sadrı· 
azam olmuştu. Mısır vaHsi İs
mail paşa Hariciye Nazırı 
(Halil Şerif) paşayı sevmeyib 
araları açık c,fduğundan Rüştü 
paşadan azlini rica etmiş ve 
bilvasıta on bin lira da vadet· 
mişti. Rüştü paşa (hayır efen· 
dim, bir Mısır valisinin hatırı 

lunamaz) diye reddeylemişti. 
Mısır valisi başmabeyinciye 
para vererek o vasıta ile hem 
Hariciye Nazırını, hem de 
Rüştü paşayı azlettirmiştir. 

[5] Bu sırada devlet harici 
gailelerle meşguldü. Bulgar 
ihtilali, Sırb ve Karadağ vak' -
alan büyüyerek şark meselesi 
halini almış ve (nrnallak) me· 
selelerin halli için İstanbulda 
tersanede bir konferans akte· 
dilmişti. İşin sonunun fena ge· 
leceğini anlıyan Rüştü paşa 
sadaretten sıyrılmak istemiş 
ve o sırada saraya giderek 
padişahı görmemiş olduğun· 
dan bunu ( istiskal ) telakki 
ederek istifa eylemiştir. Mitcı.t 
paşa kendisine halef oldu. 

(6) ikinci Abdülhamidin cü
lusundan sonra; Sultan Muradı 
tekrar iclas için (Ali Suavi) 
efendi Rumeli mt'hacirlerinden 
iki yüz kişi ile Çırağan sarayına 
girmişti. Yıldız sarayından ye· 
tişcn asker, Ali Suaviyi itlaf 
ile ihtilali bastırdı ve bu vak'a 
üzerine Rüştü paşa sadarete 
getirildi. Fakat müşarileyhin 
Abdülaziz, Muradı hamisin ha-
l 'lerinde sadrıaıam olması ve 
ortalıktaki gürültülerin henüz 
sükunet bulmaması Abdülha-
midin vehmine dokunmuştu . 
Bunun üzerine bir hafta sonra 
azledilib İstanbulda bile dur· 

tan Hamid kendisine zorla, 
niyaz ve ısrarla k~bul ettirmiş, 
mührü hümayun kendisinden 
alındıktan sonra arabasının 
hazırlanmasına intizaren orada 
otururken kendisini goren 
amedi Said efendiye: 

"Ben işin neticesinin böyle 
olacağını bilirdim, onun için 
sadareti kabul etmemek için 
çok uğraştım, elinden kurtu· 
lamadım, hastayım dedim ol· 
madı, ayın son çarşambasıdır 

dedim olmadı. Sen babamsın 
diye bir elimi bıraktı bir elime 
sarıldı, bir kere elinden kur· 
tulub ta eve kapağı atabil· 
seydim yatağa yatar, yakamı 
kurtarırdım, fakat kabil olmadı ,, 
Dedikten sonra: 

"Gayri efendim bizim bu 
defaki sadaret değil rezalet 
oldu,, mütaleasını ilave et· 
miştir. ( Serveti fünun No. 54 
Ali Fuad Beyefendinin maka· 
leleri.) 

[7] Birisi Hariciye Naıırı 
Rifat paşa merhuma; Rüştü 
paşanın sahilhanesi önünden 
geçiyordum, rıhtım kenarında 
çok kayık gördüm, ziyaretçisi 
çoklu, demiş. Hazır cevab 
olan Rifat paşa: 

bunun üzerine donanmanın 
teftişin e başladı. Teftiş, saat· 
)erce sürdü ve görülmemiş bit 
ihtişam arzeden İngiltere do· 
nanması efrad ve zabitan••. 
kamilen Kralın teftişinden gcçtı· 

İlk defa olarak Hindistafl• 
Kanada, Yeni Zeland ve Avus• 
tralya kendi donanmaların' 
mensub birer gemi temsil et· 
mekte idi. 

1 Kral, teftiş başlamadan eve. 
donanmanın bütün amirallerin• 
kP.ndi yatında kabul etmiştit· 

Amerikada dikta· 
törlük mü tesis 

edilecek? 
Vaşington, 20 (A.A.) Ay•rı 

meclisi Hariciye encümeni fJ. 
Nyein Berlindeki Amerika se· 
firi Bay Dodddan Amerikadl 
tesis edilecek bir diktatörlii~ 
muzaheıet etmeğe amade oldtJJ~~ 
nu bildirmiş olduğu milyarde~ 
ismini sormak için verilı11İf 
olan takririn reye konulması"' 
bilamüddet tehir etmiştir. 

Encümen aynı zamanda g~· ,.. 
ne Bay Nye tarafından ve 

....... ...._ ...... _ __ ıaı...owa..cu~..a.a-s.ı:uıı:.a..JL...11:ı.eııDW:J.aı::Ue..---l.b.tıW....ettı2Jı_ıc:.i.:.....LJ!.t!!Ll!I, ir Harici e Naz ırı az lo· 
durulmıyarak Manisaya gön· 
derildi. Bu son sadareti; Sul· 

"Yılan çiyan misilhi mah· 
itikat zehirltri azaldıkça (Şah· 
meran) tabir olunan hayvanı 
bulub ondan zehir alırlarmış, 
ziyaretcilcr de onun için gel
mişlerdir., yollu latife etmiştir. 
(Esvatı Sudur) sahife 16 . 

len Amerikalı olmıyan millet 
lerle ihtilaf ha tinde buluf1'~ 
Amerikalı milletlere gönde'~ 
lccck silahlar müstesna olrıı',. 
üzere silah ihracatının ıneıı., 
dilmesi talebini mutaı:aınrll! 
olarak verilmiş olan takrİ~ 
müzakere ve reye vaıını 
tehir etmiştir. 
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f.iKIR HAYATI; 

Halk neşriyatı yolunda 
Ya~evlet ve P9rti1 hallı. neşri · sabahleyin gazetesini cebine 
Uıl\~: flr~ır~a~ ~~in, Matbuat kor ve müsaicj vaktinde açar, 
bi Mudurluğımc yaptırdığı okur. Hiçbir kimse, o gazeteye 
tu~ t~tkikin. neticesini esas dokunmaz. Vapurda, tramvay· 
rindra . ycnı bir hareket üze- da, kahvehanede aözucu ile 
fUdu:~ır. Bu tetkikin netiçesi karşıdan karşıya iaıete okun-

H İ maz. Kahvehanelerde gazete 
ka ak okumuyor, şeklindeki kapış1lmaı, okumak için nö· 
ıel~a=t Yeri~de değildir. Me· bet beklemek itiyadı yoktur. 
ile Aı~eyla ıl~ ~ecn~n, Ker~.m Balka~lard.a bir otel idaresi, 
o~l , Tahır ıle Zuhre, Kor• mesela bır gazeteden üçer 
cih u, Aşık Garip .... " gibi her tane alır, fakat o gazetelere 
de et~n çok berbad eserler• kimse el uzatmaz, bu gazete· 
dı; ~~!arının elli bin basıl· lerin bir değil, 3 tane alınması 
bil ı ~~rulmüştür. Buna muka- da sadece gazete müeıseseşine 
Y •• ._ rnunevverlere hitab eden bir yardım makıadiledir 
Uıc:sek a d k' A H . . . rin :ar a ı edebı eserle· albukı, tıpkı kıtapta ol· 

Bi llarnı.bask1ları 2000 dir. duğu gibi, zavallı gazete de 
rnt~~~naleyh, halk okuyor de- elden ele, bütün mikroklan 
ok ır. Ve binaenaleyh bu taşıyarak dolaşır, durur. Va-

urnayı b ·· k ·· b 1 • · d telakkile~ ug~n .~ es eyıcı p~r a, tramvayda, otobüsde 
Ieri ' bugunun hareket· gozler, ya karşıdakinin veya 
kişafve ~edefleri dahilinde in· yanındakinin gazetesinden bir· 
iç.in d:ttırmek lazımdır'..Bunun şeyler koparmakla meşguldür. 
be .. · ' halkın esasen oteden· Demek istedig' im Matbuat 

• 1 sevip t ' 
sevdiği b uttuğu, okumasını Umum Müdürlüğü tarafından 
Ierin· u kahramanların isim· gösterilen rakamın hakiki 

ı esas tut k 1 • • ' 
rnevzul .. ~ra ' on arı yenı okumayı tesbıtte tam ve mut-
zihniy :~ .uzerınde, bugünün lak bir ifadesi olam1yacakbr. 
olur. e enle yaşatmak faydalı Fakat inanır mısınız ki, hal-

Marb kın masal nevinden olarak 
ce eld uat .Umum Müdürlüğün· satın aldığı kitaplar, elden ele 
zam e edılen bu netice, aynı dolaşmaz. Dolaşsa bile pekaz .. 
hi anda Türk münevveri aley- Onları çekmecelerde, raflarda 
nidneb~erilmiş, rakama müste· saklarlar. Aşık Garibi açarak, 

ır h .. k.. h k ni rn.. u um halindedir. Ya· em o ur, hem teganni eder-
B Unevver zümre okumuyor. ler. Anadoluyu hakikaten ta· 
le en zannediyorum ki, memle· nıyan muharrirler ve münev-
h ett~ .vasat seviyede bir mu· verler, bunları pekala bilirler. 
b~rrırın mesela b k Halkın, bu masaJJarı böyle 

kın olan bir ' . a.s ı sahyıksı itina ile saklsıyıp okuyuşunda 
ak eserını, mu a • . . 

beş 0 b' k' . k veraset halmdekı bir takım 
Çiinkü hi d n . 1 ~ ~şı 0

• ur. telakkilerin, bir takım mistik 
nin ve .~ e, ~?tımaı .terbı~:: tezahürlerin tesiri çoktur. Köy-
köt·· b· gorenegın tevlıd ettıgı lü ve küçük kasabalı bir se· 

u ır ·r d ' 
B. d 1 ıya vardır. dir üstünde yan gelerek Aşık 

ız e k't J ' 
geçer. D 1 ap ar elden ele Ômeri açıp okumağa başla-
başlc · ost dosta, o da bir yınca, bir nevi vecde dalar. 
hak'ık~sına verir. Hatta kitabın Bunları yazmaktaki maksadım 

1 sah·b· · · ' 1 de kit b ı ının aklına gelıp halkın okumasının da, münev-
içind a ını aramağa kalkınca, verlere nazaran sevinilecek 
düşr-e~. çıkılmaz bir derde bir mahiyet taşımadığıdır. 
tap u~~ de vakidir. Bizde ki· Çünkü birincisinin aksine ola-
Zel' ır. d~fa okunur. En gü- rak, o da kitabı aktarmıyor. 
nı esen bıle iki defa okuya· Fazla okunmak h~sabına ak· 
okrnız Yoktur. Halbuki kitap tarsın mı, aktarmasın mı, o da 
kü~?duktan sonra, sahibini~ başka!.. Görüyoruz ki, bizim 
bı Uphanesine, rafına, dola· fikrimizce, m~selenin daha 

na, sandığına gir f k başka cephelerı vardır. Maa-
zarna 1 er, 8 at f'h b .. ·· b 1 y .. n a, tekrar oku k h t ma ı utun un ara ragman, 
ta Uçüncü defa k nmak :k ~ • bu halk kitaplarının, bugünkü 
ede B o unma ı tıza . . 'h . I r. izim it' I cemıyetın ı tıyaç ve şart ara 
rnarnen b ıyat arımızın, ta· içinde faydalı olmaktan ziya-
d unun aksine ol ' 

ır ki, en b . ması· de muzır olduklarını ve bu 
hakkında ellıbaşlı eserler mazarratın, bazı eserler kana· 
Ve İcab 'd ka~a~ız~. yerleşmiş lından da büsbütün arttığını 
toplu b ~n a ılcrı sur~cek derli inkar .. edemeyiz. Halka geniş 
olrn ır kanaate bıle malik ve muspet bir düşünme kabi-

uyoruz r t' · · A • G · ıye mı, ınsanı ve dünyevi his· 
te . arpta herkesin bir gaze- leri tatmak zevkini, ona bu-

sı vard f · · .. k'' h '7 ır. şıne gıden insan, gun u ayatın ve cemiyet yü-
H, l rüyüşünün bütün reel kıymet· 
., a 'kevi köşesi !erini anlatabilmek için, mu· 

hakkak ki birşey yapmağa 
r Saat 21 de müzik kolu ta- bir ileri adıma ihtiyaç vardı'. 
alından konser (Orkestra ve Matbuat Umum Müdürlüğü bu 
Şan) adımı, halk tarafından isimleri 
0· 1 - Bugün saat 16 da sevilip benimsenmiş muhayyel 
teri~ Tarih, Edebiyat Komi- veya hakiki kahramanları,[Kerem 
to sı ve saat 17 de yönkurul il~. Aslı, Şlrin ile Kamber, 

Plantıları vardır. Koroğlu, Aşık Garip, Arzu 
.2 -:- 19=mayıs şerefine Evi· ile Kamber vesaireyi] yeni 

rn.~zrnızdc verilen konserimize atmosfer ve hayat içinde ya-
~osterilen fevkalade rağbet şatarak halka vermekte bulu-
olayıaile esasen k'' .. k 1 yor. Kahramanların mal ettik-

aıl 1 uçu o an 1 . d . .k dA • • • on arımız erken d ld ğ erı evrın ı tısa ı, ıçtımaı, 
dan azamızla baz do u

1
.
1
un: vicdani, hissi kanaatleri, ha-

l ı avet ı erı l 1 arnarnak ıztırarında kalmıs· yatı, şart arı ve herşey ha· 
tık. Bunun için ko . t k ~ kımından, bunun doğru ola· 
et nserı e rar x. .. 1. ._ d 
rneğe mecbur ol B mıyaca~ını soy ıyen ar"a aş-

ık uyoruz. u J d d F k §im saat 21 d H lk . arımı.z a var ır. a at ma· 
~alarile aı'I 1 • e il .8 dekv~ demkı, buna derhal yeni bir e erı ,,. erın e ı .. . 
umumi d . 'ı çare gosteremıyoruz; şu halde 
alqa . av~tıyc erle ve dün bu teşebbüsü fiili sahaya in: 
lerin~ gkremıyen h~lk da el- tikal ettirerek bunun netice· 
reb'I e kalan. davetıyelcrle gi· leri ile bir tecrübe geçirmek· 

ı CQe lerdır t d h' b' · • e ıç ır zarar yoktur. 

ANADOLU 

Son bayram ____ .._. .. ._. .... __ 
Bize nasıl, bir dera 

verdi? 
Evelki gün tes'id ettiğimiz 

gençlik bayramı, ümidin çok 
fevkinde bir alAkanın tevlid 
etti~i izdiham içinde geçti. 
Gerek halkın bu büyiik güne 
vermiş olduğu kıymet, gerek· 
se gençlik ve halk toplantı· 

ları etrafında uyanan yeni şu· 
ura bakarak, o izdihamda 
döktüA"ümüz alın terine, geçi· 
rilen yorgunluğa, saha kapı· 
sından çolukla, çocukla birlik· 
te geri dönmüş olmağa, loca· 
)arın sahihlerinin, hatta mem· 
leket valisinin değil locaya 
oturmak, bir sandalye bile 
bulamayışlarına, kolumuzun, 
bacağımızın incinmesine hiç 
yanmıyor, bundan en küçük 
bir şikayet göstermeği hatı
rımızdan bile geçirmiyoruz. 
Çünkü anlıyoruz ki, halk ar
tık her yere, her topluluğa, 
her bayrama geliyor. Hatta 
bir yarı şehir ayağa geliyor. 
Toplu hayatın İcab ettirdiği 
manevi alaka nl! kadar bol 
ve kuvvetli ise, cemiyet o ka
dar ahenkli ve canlı olur. 

Son toplantının bugünkü 
yazımıza sebeb olan aksi, sa
dece memlekette büyük bir 
toplantı sahasının vücuduna 
olan ihtiyaçtır ki, ogün de 
kendisini göstermiş oluyor. 
Ogün halkın sahanın orta kıs
mını bile işgal etmediğine 
şükredelim. Ne Alsancak 
sahası, ne de Cumhuriyet mey
danı, 30-50 bin kişilik büyük 
bir kalabalığı istiab etmekten 
;ok uzaktır. Halbuki, öyle 
günlerimiz vardır ki, onu, şe· 
birde ancak polis nöbetçiler 
bırakarak tes'id etmek lazım· 
dır. Bunun için de akla ilk 
gelen, büyük bir sahadır. lz
mirdeki spor hayatı, bir za· 
manlar korkunç bir buhrana 
düşmüş ve sporla alakadar 
olan her vatandaş, boş tri· 
bünlere bakarak: 

- Verilen paralar yabana 
gidiyor. Tribünlerde bizim iİ· 
bi bir kaç spor hastasından 
başka kimse yok! 

Diye acı acı söylenmiştik .. 
Halbuki, milli küme maçları 
bütün o ye'sin, o ümidsizliğin 
üstünden bir silindir gibi gel· 
di, geçti. Saha, neşeli, dolu 
bir şekil aldı.. Temenni ede· 
lim ki, bu kalabalık ve can· 
lılık artsın. Keza, son gençlik 
bayramının orada tcs'idinde 
gördüğümüz manzara, lzmirde 
hiç olmazsa bu sahanın arka
daki mezarlıklar, bahçe kısım· 
ları ve civarının istimlaki su
retile genişletilmesi İcab etti
ğini ortaya atmıştır. Ancak 
o ta.cdirdedir ki, Alsancak sa· 

halk neşriyatı üzerinde bize 
yeni fikirler, yeni çalışma sa· 
haları verebilir. Ancak, biz· 
deki edip ve muharrirlerin 
çoğunun Anadoluyu ve halk, 
köylü pisikolojisini, bugünkü 
ve dünkü köylüyü ancak uzak· 
tan • o da hikaye ve rivayet 
çerçevesi içinde • işitip öğren· 
diklerini düşünürsek, hakiki 
eser vermekte müşkülat çeki· 
leccği şüphesizdir. Ben, Ay
dını iÖrmediği halde Aydın· 
dan, Foça sahillerinde bir iki 
hatve atmadığı halde bu sa
hilin Altınkum tanelerinden (1) 

Amerikada bir hadise: imtihan 
hazırlıkları Sevdiğini sevindirmek •••••c • • 1 ? ıçın_.ne er yapmış.·~ ~iselerle Ôğretm~n gkMl~: 
nun son $ıqıfl~rınqa dünden 
itibaren derı:ılere ~on verileni~'! 
tir. Talebeler, imtih~n hftzır: 
lı~larına başlamışlf!fdır. 

--·-· Yirmi sekiz cinayetten sonra 
yakalanınca, beni iple asmayın 
korkuyorum, demeğe başladı. 

Ortaokulların bijtün ~\nıf o: 

lan ile Liselerin vç ÖA:ret~CI\ 
okulunun bir ve ikinci %1nıf· 
larındaki talebelerin d.~r~le~i 
26 Mayısta kesilecektir. 

Birleşik Amerikada, illin· 
vada Rokford şehrinde Mor· 
mon mezhebine mensub bir 
delikanlı; bir giln henüz on 
sekiz yaşlarında bulunan Bere· 
nik isminde bir kızla evlen• 
meğe kalkışmışmıştır. Her iki 
gönlün bir olmasına rağmen 
parasızlık ile karşılaşmış olan 
bu sevdalılar, ne pahaya olursa 
olsun para bulmağa da karar 
vermişlerdir. 

Oturdukları evin bir kom· 
şusunun güzel ve kuvvetli bir 
otomobili olduğupu bilen deli· 
kanlı, o akşam pusu kurmuş 
ve adamcağızı ·hem de nişan

lısının gözü önünde- öldür· 
müş ve Breniki de otomobile 
alarak firar etmiştir. 

Bu katil ve sereri gencin 
adı Brokelhüsterdir. Bu katil 
hadisesi ile bir otomobil ka· 
zanan katil, kafi derecede 
para elde edemediğini anla
yınca umumi bir yolun üze· 
rinde pusu kurmuş ve gelen 
her otomobili durdurarak soy· 
mağa koyulmuştur. 

Brokelhüster tabancasını 
yolcuların alnına dayayarak 
keselerini almak suretile tam 
27 soygun yapmıştır. Fakat, 
henüz 28 jnci soygunu ve katli 
yaparken katilde delilik ala
metleri sarih olarak kendisini 
göstermiştir. Bu katil masum 
yolcuları soyar ve katlederken 
nişanlısı Brenik de kahkaha
larla gülüp durmuştur. 

Bu çift, Nevyork hükumeti 
dahilinde arkalarında bir cesed 
ve bir yığın kan b:rakınak su· 
retile bir müddet tedhiş faa· 
liyetinde devam etmiştir. Bu· ....................... 
hası, İzmir halkını nisbeten. 
tatmin edebilir .. Eğer, bu mev
zu üzerinde durulmazsa, ge· 
çen sene ve bu sene herzah
mete, heracıya ve ıztıraba~ 
katlanarak bu güzel hareket· 
in etrafında toplanmağa, aynı 
heyecanı tatıp yaşamağa ko
şan lzmir halkı, yavaş yavaş 
oradan çekilecek, bayramlara, 
toplantılara gitmiyecek ve ta
kib edilen maksadın, istenen 
şeyin tamamen aksine bir va· 
ziyet doğacaktır. Gene o tak· 
dirdedir ki, spor çalışmaları 
noktasından bir çok faydalar 
elde edilebilecektir. İzmirde 
esas itibarile büyük bir halk 
toplantı yeri ihtiyacı bulun· 
duğunu kabul etmeliyiz ve 
aynı zamanda, bu yerin, daha 
zeııgin ölçüde hoparlör terli· 
batı bulunmak iktiza eder .. 

** 
köylü ile konuşmadığı, köyün 
içinde bir saat eğlenmediği 
halde hayalinde yarattığı ve 
hakikatte İsviçre veya lngil· 
tere köylüsünü andırır • hatta 
onlara da benzemez ya · köy 
ve köylüleri mevzu olarak alan 
çok edipler, çok muharrirler 
görmüşümdür. Eğer, halka bu 
çt:şid v~ muayyen şahsiyetler 

tarafından kaleme alınmış eserler 
verilecekse, şimdiden söyliye· 
biliriz ki, hareket muvaffak 
olamıyacaktır ve hunun netı · 
cesinden intibah ve intiba 
bile elde edilemiyecektir. 

. G.. e 

nun üzerine Nevyork zabıtası 
hemen faaliyete geçmiş, ilç 
haftalık bir takibe rağmen bir 
iz bulam~mıştar. 

Polis önünde erbabı cinayet 
nihayet ne kadar kaçabilir? 
Bu katillerin de otomobili bir 
virajda devrilmiş ve genç katil 
ile nişanlıst zabıtanın eline 
diişmilştür. 

Brokelhüster tevkifi sırasın· 
da hiç bir şiddet ve müşkülat 
göstermemiş ve: 

- Evet, bütün söyledikle· 
rinizi ben yaptım, onları hep 
ben öldürdüm. Fakat bunları 
sade para için değil, nişanlımı 
eğlendirmek için yaptım. Ni. 
şanlım beni bir kahraman bi· 
liyor. Bu 7.annını bozmak iste· 
mem! Demiştir. 

Genç kıza gelince · bu mü· 
nasebetten sekiz aylık gebedir· 
zabıtaya: 

- Brokelhüstere, nasıl insan 
öldürdüğünü görmek biraz eğ· 
lenmek için refakat ettim, ken· 
disini çok seviyorum, tecrübe
lerine başlarsa çok mesut ola
cağ1ml Demiştir. 

Katil ayrıca: 
- Ölüme mahkum olaca

ğım. Fakat elektrikle ölmek 
isterim, çünkü asılmaktan çok 
korkuyoruml 

Demiştir! 

Manifaturacılar 
Dükklnlarım akşamları 

erken kapamak istiyorlar 
Kazmirci ve Manifaturacı~ 

lardan müteşekkil bir heyet 
dHn, öğleden sonra belediye 
reisi Dr. Behçet Salih Uzu 
ziyaret ederek, Avrupada ve 
İstanbul ile Ankarada olduğu 
gibi, fzmirde de Manifatura 
ve Kazmirci dükkanlarının ak· 
şam saat yedide kapatılmasını 
istemişlerdir. 

Manifaturacılar, bunun için 
aralarında bir mazbata tanzim 
ederek belediye reisine ver• 
mişler ve şimdiki halde günde 
15-16 saat ayak üzerinde ça· 
lıştıklarını, bu vaziyette aile 
huzuru kalmadığını söylemiş· 
ler, bu işe belediyenin müda· 
halesini rica etmişlerdir. 

Belediye reisi, Manifaturacı· 
ların bu arzusunu yerine ge· 
tireceğini ve bu hususta bir 
nizamname hazırlatacağını va· 
delmiştir. 

Köy smırı mesefesi 
lzmirin Narlıdere ve Urla· 

nın Kilizman köyleri arasında 
köy sınırı meselesinden ihti· 
laf başgöstermiştir. Vilayet bu 
meseleyi haber almış ve tet· 
kikat yaptırmağa başlamıştır. 

Uşak Halkevinde Yunus Emre 
gecesi çok güzel geçti. 

Uşak Halkevindeki toplantı 
Uşak, (Hususi} - Büyük mürekkep konseri . derin bir 

halk şairimiz Yunuz Emreyi ilgi ve zevk ile takıb olundu 
anmak için Halkevimizde 15 ve çok iyi duygdularla karşı· 
Mayıs 937 Cumartesi günü landı . Halkevim~z . ~urddaş· 
akşamı çok parlak bir tören larımıza güze.) hır .~ılım gös· 
yapıldı. Bu büyük halk şairini termek suretıle torene son 
anmak, şahsiyet ve eserlerini verildi. 
belirtmek için hazırlanan ge• 
cenin programı da çok zen· 
gindi. Törene Evin bando ta· 
kımının çaldığı İstiklal marşı 
ile başlandı. Ev başkanı Yu~ 
suf Aysal bir söylev ile törenı 
açtı, büyük halk şairimizi a~
mak için böyle bir gecenın 

yapılmasındaki lüzum ve fay· 
daları tebarüz ettirdi. 

Dil, tarih, edebiyat şube· 
miz adına izdelcrimizden Ali 
Akarsu Yunusun şahsiyet ve 
eserlerini özlü ve canlı söz· 
ferle belirtti. Yunusun şiirle · 
rinden parçalar okudu ve çok 
alkıc;landı. Gene genç arka· 

) 

daşlarımızdan Bay Şükrü Yu· 
nusun şiirlerinden parçalar 
okudu, çok alkışlandı. 

Evimiz Ar şubesi musiki 
kolunun seçme parçalardan 

Korporasyonlar ikhsadT 
seferberlik ilfin etmitfer 

Roma, 20 (Radyo) - Bu· 
gün korporatif komite Duçc· 
nin riyasetinde toplanmış ve 

iktısadi kurtulma siyaseti üze· 
rinde müzakeratta bulun
muştur. 

Bay Mussolini, korporas· 
yonda, yabancı maddelerden 
kurtulmak için azami gayret 
sarf edilmesini emretmiştir. 

Bugünden itibaren korpo· 
rasyonlar, umumi ve iktısadi 

bir seferberlik haline a-eçmiı· 

lerdır. Merkezi korporatif ko
mitesi bu scferberlikin erkanı· 
harbiye vazifc3İni iÔrecektar. 
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Londra, 19 (A.A.) - Times tibedilmiş ve kral Amiral kendısının emnıyet edebılecet' 

gazetesi Hariciye Nazırı Ede· Horti ile Godole şatosuna samimi bir dosta malik bU' 

' . . 1 Yazan: 
,. 

nin ve diğer hükumet erkanı· gitmiştir. lundukandan emin o1duğUP11 

nm taç giyme merasimi dola- Bu akşam sarayda ikinci isbat etmektedir. 
yısile yapmış olduk]arı konuş- ziyafet tertibedi]miştir. Budapeşte, 19 (A.A.) -"' 
maların bilhassa istimzaç ma· Bu büyük ve resmi ziyafete Bütün Macar gazeteleri ltalY~ 
hiyetinde kaldığını yazarak Peştenin bütün rical ve sefir· kralına yapılan kabul mera~r 

1

)MeÇhül korsanın'.bir'macerası •• Yu-1 
ınaıih. kızı Venediklil~raen nasıI:aı~ c·1

•1 - --

• 

Rozita, güzel hanımına şim-
< di derin · bir merhametle bakı
yor ve onun ıstırabını, keskin 
bir hançer halinde tam kalbi
nin üstiindc hissediyordu. 

- Fakat 'Sinorina, onun 
hakkınöaki hükümlerin, biraz 

dazla •veya yanlış olması ihti
~ali o/Ok ·mudur?. 

rKiyara, yaşlı gözlerini halı
Ilarda dolaştırdı, elinde, onun 
-çiçekleri vardı. 

- Bilmem -diye mırıldandı-
fakat zannetmiyorum. Çünkü 
ilk defa, kendisini müdafaa 
edecekmiş gibi görünüyordu. 
Buna karar vermiş bir insanın, 
bu oda içinden, hem de kim 
bilir nasıl tehlikeleri göze ala
rak kaçıp gitmesine ne denilir. 

- Mesela Sinorina, dene
bilir ki .. 

- Bırak Rozita, ıstırabım 
o kadar derin ki, bu hususta 
söz söylemekle yalnız kendini 
yormuş olacaksın.. Biz şimdi 
istikbale bakalım. Daha doğ
rusu, taliin bana giydirdiği 

mahkumiyete bakalım .. 
Hizmetçi kız, titredi ve kor· 

kak bir tavırla ona baktı: 
- Mahkumiyet mi?. Allah 

göstermesin .. 
- Güzel bir temenni.. Fa

kat Allah bunu gösterdikten 
sonra artık hiçbir kıymeti ola-
maz .. 

- Sinorinam, öyle şeyler 
söylüyorsunuz ki ... 

Kiyara, letafetini hiç te ek
siltmiyen tatlı bir gülüşle hiz· 
metçisine baktı: 

- Fakat Rozita, sen de 
öyle saf sın ki.. Bir kere, emri 
vaki halinde bir izdivaçla karşı 
karşıyayım .. 

- Yani mecbursunuz öy
le mi? 

- Evet, mecburum. Biraz 
evele gelinciye kadar vaziyet 
böyle değildi. Nişanlımı sev· 
mcmekle beraber, kalbimde 
hiçbir kimsenin hayali ve aşkı 
da yoktu. Halbuki ilk ve son 
defa o]arak birisini sevmiş 

bulunuyorum ve o kahraman 
tanıdığım erkek, maalesef, um· 
duğum gibi çıkmadı. Hem 
rezil o]dum, hem de aşkımı 
kaybettim. Tasavvur et ki, 
başımda pat1ıyan reza]etin şa· 
hidi ve kumandanı da bizzat 
Dokadır. Düne kadar Dokaya 
karşı en küçük bir perva taşı
mıyorken bugün onun elinde 
bir oyuncak, bir esir vaziye
tindeyim .. Doka, benim, mu· 
hakkak Dükle evlenmekliğimi 

istiyor. Çünkü onlar, aynı ku
maşın birer parçasıdırlar. Dü· 
ne kadar, onun bu arzusunu 
gerine gerine reddetmek im
kanlarına maliktim. Bugün ise, 
mümkün değil.. Artık onun 

elinde, namusu lekelenmiş, Jaalet· 
tayin bir oyuncak gibiyim. Tu· 
tulacak iki yol var: 

Ya onunla evlenmek, yahut 
ölmek!. Kiyaranm başka tür]ü 
düşünmesine, başka bir hare
kette bu1unmasına imkan yok· 
tur. Bu rezaletleri ve kalbimin 
üstündeki korkunç faciayı, ya 
bir gelin duvağı, yahut ta bir 
kefenle örtmekliğim lazımdır. 

Kiyara, yavaş yavaş mukad· 
derata boyun eA-miş gibi, ken· 

diyor ki: leri davet edilmiştir. minin yüksekliğini tebariiS 
"Diplomatik vaziyette bir Peşte, 20 (Radyo) - Kral· ettirmektedir. Tantanayı sev•" 

değişiklik olduğu bildirilmi· lık Naibi Amiral Horti ltalya ve yirmi senedenberi eskidell 
yor. Hakiki müzakereler Mil· Hariciye Nazırı Kont Cianoyu yapılan muhteşem kabul re• 

di itidal ve 1tükununa dönü- hemş,hrilerinden adalı, fakir, 
yordu. ğ'ü~el ' bir genç, Meçhul Kor· 

Rozita, onun son cümleleri sana gelip yalvarmış. O da 
karşısında: pek yakınlarda imiş. Meçhul 

Jetler cemiyeti konseyinin önü· kabul etmiştir. simlerinden mahrum buluna" 
bu kız müzdeki hafta yapacağı top· Aynı saatte kral da B. De· halk gösterilen ihtişamdan v~ 

lantı sırasında vukubulacaktır. kanya ile Bay Daraniyi ka- manzaranın azametinden pe 

- Hayır, ireriim güzel Si- Korsan ona sormuş: 
norinaml - Peki ·demiş· 

.J)°iye inledi ve koşarak onun ıenin neyindir? 
şezlongunun dibine çöktü, hıç· - Hiçl 
kırarak aklamağa başladı .. Ki- - Canım, hiç o1ur mu?. 
yara, ona baktı ve yavaşça Ve nihayet anlamış ki, bu 
e~ildi: genç, kızla sevişmekte imiş. 

- Ağlama Rozital Allahm Fakat kızın babası olan zen-
istediği şeye karşı isyan et- gin adam, zavallı delikanlıyl 
mek günahtır. fakir olduğu için istememiş ve 

Hizmetçi kız başını kaldırdı: kızını zengin bir Yunan gemi· 
- Fakat Sinorina, Allah cisine vermeği kararlaştırmış. 

sizin için böyle birşey emre· Ne çare ki, bizim Venedik 

demez. korsanları, kızı kaçırmışlar. 
- Kinıbilir.... Kinıbilir.. Delikanlı bu hikayeyi anlat· 
- Demek artık onu iste- tıklan sonra: 

miyorsunuz.. Fakat bana kal· _ Onu kurtar, zarar yok, 
bim neler söylüyor bilseniz? benim olmasın. Elverir ki, 

- Ne1er söylüyor?. 
- O sizden kat'iyyen uzak· 

taşmış değildir. 'ı, bir yalancı, 
bir sahtekar kahraman, bir 
haydud, bir serseri değildir. 
Onun kahramanlığı, lafla şişi· 
rilmiş birşey olsaydı, belki... 
Fakat bizzat çarpıştığı Vene
dik gemicilerine sorun da ba
kın Sinorina.. Hayır, ben 
hiç ihtimal vermiyorum. Ge
çenlerde Korfo açıklarında 
biliyor musunuz ne oluyor? 

Venedik korsanlarından bir 
gemi, küçük bir adanın zengin 
bir adamının kızını kaçırıyor· 
lar.. Halbuki bu adam da 
kızını bir Rum gemiciye ve-
recekmiş. Fakat kız, istemi· 
yormuş. Nihayet Venedik kor· 
sanları onu kaçırınca, kızın . 

sevdiğim kız, esir pazarlarına, 
gayri meşru kucaklara düş-
mesın. 

Demiş. Meçhul Korsan bun
dan çok mütehassis olmuş ve 
hemen denize açılmış. Gemisi 

çok seri olduğu için bizim 
Venediklileri Adriyatlk sula
rında yakalamış .. 

Venedikliler, uzaktan uzağa 

onun gemisini görünce: 

- Eyvah -demişler· Meçhul 
Korsan geliyor. 

Demiş]er amma, ne kaça· 
bilmişler, ne de birşey yapa· 
bilmişler.. Nihayet Meçhul 
Korsan bir top atarak .. durunuz" 
işaretini vermiş, onlar da dur
muşlar. 

- Sc>na var -

Bilbaoda Baskların si-
perleri işgal edildi 

Anarşistlerle komünistler yeni 
kabineyi düşürmeğe çalışıyorlar 

Paris, 20 (Radyo) - Ha
vas ajansı Gernikadan bi]di
rıyor: 

Asi kuvvetler bugün Bask· 
ların son mukavemet siperle· 
rini almışlardır. Ato dağında 
da bazı yerler temizlenmiştir. 

Plensiya • Mongolya vadisi 
asilerin kontroluna tabidir. 

Satander müfrezesi esir düş· 
müştür. Basklar rical esnasın
da yolları ve köprüleri tahrib 
etmektedirler. 

Asi tayyareler Bilbao istih
kamlarını bombardıman et-
mişlerdir. Bilbao muhasarası 
sıkıştınlmıştır. 

Sevil, 20 (Radyo)-General 
Kepu Dolyano radyo ile be· 
yanatta bulunarak: 

"Valansiya ve Barselondaki 
Kızıllar İngiltere ve Fransayı 
bir tavassuta meylettirmek is
mektedirler. Fakat general 
Franko, bütün ispanyayı Kızıl
lardan temizlemcdilcçe silah· 
lannı aşağı indirmiyecektir." 
Demiştir. 

Salamanka, 20 (Radyo) -
Va1ans hükümetinin neşretti~i 
beyannamede komünist ve 
anarşistlerin hükumete muza· 
hareli bi]dirilmektedir. Hal· 
buki bunun aslı yoktur. Çün· 
kü komünist ve anarşistler 
yeni kabine aleyhine şiddetli 

nümayişler yapmışlar ve bu 
yüzden müsademeler olmuştur. 

Anarşistler, yeni kabineyi 
ıskat edinceye kadar müca
deleye devam edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Bilbao, 20 (A.A.) - Bask 
hükumeti ademi müdahale ko
mitesine bir telgraf göndere· 
rek General Molanın Bask 
eyaletini Bilbaonun teslim ol· 
maması takdirinde bir mezar· 
lığa kalbetmek tehdidini sa· 
vurmakta olduğunu bildirmiş
lerdir. 

Madrid, 20 (A.A.) - Cum· 
huriyctçilerin tayyareleri Sigu· 
enza istasyonunu bombardı
man etmiş ve bir treni tahrib 
eylemiştir. Bu tayyareler Cas
tejon Henares ve Santa Maria 
de Nieva istasyon]arını da 
bombardıman etmişler ve bir 
çimento fabrikasında yangın 
çıkarmışlardır. 

940 Tokyo olimpi
yadları 

Yugoslaya da iştirak 
edecektir 

Belgrad, 20 (Radyo)- Yu· 
goslavya hükumeti, 940 Tokyo 
olimpiyadlarına iştirake karar 
vermiştir. Bunun için şimdid~n 
faaliyete geçilecektir. 

Bu görüşmelerde Milletler ce- bul etmiştir. ziyade mütehassis olmuştur• 
miyetinin bütün istikbali ve Budapeşte, 19 (A.A.) Sahne B. Miklasa yapılan ka· 
Almanya, ltalya ile olan mü- Ziyafetten sonra amiral Horti bul sahnesinin aynı· olmak!: 
nasebatı mevzubahs olacaktır. bir nutuk söyliyerek Macar beraber Macar asılzadelerio•. 

Diğer lngiliz gazeteleri de millelinin ltalyan milletine ve ltalya kralının maiyetindeki . 
Tuna devletlerinin vaziyetle- karşı olan derin dostlek his- zevatın elbiseleri, saltanat ar• 
rini büyük bir dikkatle ince- lerini tebarüz ettirmiştir. Ami- baları ve daha birçok tefe~· 
liyorlar. Umumiyetle ~ beyan ral Horti ezcümle de:miştir ki: ruat kabul merasiminin maht• 
olunduğuna göre, Tuna mem- -Macaristan ltlayanın kendi- yetini deği~tirmiş ve bu su~ 
leketleri arasında daha sıkı sine elini uzatan ve Macaris- retle kabul merasimi proto 
bir siyasi ve ekonomik teşriki tanın beynelmilel siyasetin ye· kol mahiyetinden çıkarak te• 
mesaiye irişilmek huşusundaki niden esaslı bir unsuru ol[Jla· zahür mahiyetini almıştır. 
gayretler kuvvetlendirilecektir." sına yardım eden ilk devlet Siyasi mehafilde ltalya kr~· 

Timesin merkezi Avrupa iş· olduğunu hiç bir zaman unut· Iının Budapeşteyi ziyaretio111 

leri muharriri y~zdığı bir ma· mıyacaktır. Otrante deniz muharebesio~i 
kalede bütün ·runa meselesi· Roma protokolları esaslarını yirminci yıldönümüne tesadı.ı 
nin anahtarı Macaristan ta- tesbit etmiş olduğumuz yapıcı etmiş olduğu kaydolunmak· 
dilci emellerinden vazgcçmeğe siyaset büyük semereler ver· tadır. Bu muharebe esnasınd• 
mecbur edilmeksizin Çckoslo- miştir. Avusturya Novara kruvazörü~· 
vakya ile anlaşmasında bulun· Fikrimce bu siyaset yalnız de bulunan Amiral Horti dı· 
duğunu ehemmiyetle kaydey- refahı getirme~ le kalmıyacak ğer dört gemi ile 17 gemidell 
lemektedir. fakat aynı zamanda Almanya· mürekkeb ltalyan filosuna hU' 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz nın da iş birliğile devamlı ve cum etmiş, bir gün süren çar· 
siyasi mehafilinin kanaatine hakiki bir sulhu vücude getir- pışmadan sonra iki lta]yarı 
göre, Habeşistanın Milletler mek ve binnetice milletler kruvazörü ile iki torpido muh· 
cemiyetinden çıkarılması niha· arasında ahenkli bir işbirHği ribi batmış ve geri kalan ltal· 
yet Milletler cemiyeti asamb- yaratmak için sağlam bir te- yan gemileri de kaçmıştı. BtJ 
lesinin EylUl toplyntısında mel teşkil eyliyec,ektir. şekilde mühim surette yara: 
vukvbulacaktır. Hertarafta bu- Majestelerinin bu ziyareti lanmış bulunan Amiral Hortı 
günkü vaziyetin artık devam bu siyasetin milletlerimiz ara- denize hakim vaziyette kal• 
edemiyeceği ve yalnız İtalya sındaki dostluğun yeni bir mıştı. Bu muharebe Avustur-
tarafından olan değil ve fakat rehinesidir. ya filosunun umumi harb e.s· 
lsveç, Belçika, lngiltere, Fran· Kral naibi sözlerine bütün nasında iştirak ettiği yegane 
sa ve hatta Sovyet Rusyanm Macarların ltalyan kralının mühim muharebe olmuştu. 
bile aynı mütaleada oldukları hakimane saltanatı esnasında Başka zaman büyük tezah~· 
beyan olunmaktadır. ve hükumet reisinin yüksek rata vesile teşkil etmesi ta· 

Bununla beraber bu devlet· idaresi altında İtalyanın her zımgelen bu yıldönümü Bud•· 
ler Habeşistanın Milletler ce- türlü milli faaliyet sahasında peştede tes'id olunmamışt~ 

miyetinden çıkarılmasını doğ· elde ettiği neticelere hayran· Mu"cevhe-ratla -'o f tt 
rudan doğruya kendileri tek· lığını bildirerek nihayet ver· Cl 1 

lif etmek istemiyorlar. Böyle miştir. bir vapur 
bir teklif yapılırsa buna mu- ftalya kralı bu nutka şu Bilbao limanmdan 
zaheret edeceklerdir. mukabelede bulunmuştur: hareket etti 

Dolaşan bir rivayete göre, - Burada görmüş olduğu· Londra, 20 (A.A.)- Bayoo· 
İsviçre hükumeti azasından muz candan tezahürler Macar neden alınan bir habere görer 
Motta Habeş murahhaslarının milletinin hararetli hüsnü ka- h b k ol altın, mücev erat ve an o 
salahiyetnamelerinin artık ka- buHi ve parlak kabul resim- yüklü bir yat herhangi bir 
bul edilmiyeceği kararını ve· leri milletlerimiz arasındaki İngiliz limanına ve yahut Bor 
recek bir komitenin reisliğini derin ve emniyetli dostluğu deauxya gitmek üzere d~f1 
kabule mütemayildir. Böyle bir kere daha teyid eylemiş· Bilbaodan hareket etmiştır· 
bir proı' e lehinde karar veri· tir. İki millet arasındaki bu l ıni Bu yat hamu esinin umu 
leceğine muhakkak nazarile dostluk 1927 senesinde imza· kıymeti yedi milyon lngiliı 
bakılıyor. lanan ilk anlaşmalarla resmen lirası tahmin olunmaktadır· 

B. Baldvi";in istifası de teyid edilmiş bulunmak- Bu kıymetli hamulenin bir 
tadır. kısmının Bask hükümetioİf1 

Londra, 20 (A.A.) - Pek Macar ve ltalyan milletle· bir kısmının da muhtelif ef 
muhtemel olarak Başvekil B. rini biribirine bağlıyan müte· hasa aid olduğu zannedilme~· 
Baldvin perşembe veyahud addid bağlar bu zamandan- d" 

cuma günü krala istifasını beri biribirini takib ~den ha- te ~~~ayetlere göre, Bask bU: 
verecek ve kral yeni kabineyi diselerle kuvvetlenmiş ve Ro· kumeti Dahiliye Nazırı da btJ 
kurmak üzere B. Baldvinin de ma protokolları ile siyasi ve yat ile Avrupaya hareket et· 
tavsiyesi üzerine B. Nevillie ekonomik sahalarda salabet 

b l ·· d .. miştir. • 
Çem er ayna muracaat e e- kesbeylemiştir. Uç senedenberi Bı·r Amerı·kan şı·lebt 
cektir. iki memleket için de faydalı 

Yeni kabinenin teşekkülü olduğunu isbat etmiş olan bu Sisten Moda açıklarmd' 
bunun üzerine pek kısa bir siyaset Almanyanın da samimi karaya oturdu 
zaman zarfında ilan olunacak- işbirliği ile takviye bulmuştur. İstanbul, 20 ( Hususi ) ~ 
tır. Yeni kabine Pazartesi gü- Bu siyaset hergün çok büyük Dün sabah limanda kesif b•' 
nü de parlamentonun huzuru· semereler vermekte devam sis vardı. Sabahleyin ilk ,,,. 
na çıkacaktır. eylemektedir. Bu itibarla Av- purlar sefer yapamadılsr· 

t B. Antone&ko rupada istikrarın ve sulhper- Eksport ismindeki Am~rik•" 
Parise gidiyor veranc işbirliğinin menfaatine şilebi, Marr.ıara açıklarınd• 

Bükreş, 20 (Radyo) - Ro· olarak hertürlü inhisarcı ma· sisten yolunu kaybetmiş, Mo· 
manya Hariciye Nazın B. An- hiyetten ari bulunan ve her- da önlerinde karaya oturrn~;: 
tonesko, Paris sergisinde inşa tiirlü miistakbcl iııkişaflan ka· tur. Şilep, öğleye doğru yu 
olunan Romanya pavyonunu bul eden bir siyasettir. dürülmüştür. Çanakkalede k•: 
açmak üzere Parise gidecektir. Macaristandaki ikametimiz raya düşen Alman Pcris "'· 

B. Antonesko, Fransız ri· esnasında görmüş olduğumuz puru da gemi kurtarma şirket: 
cali lsrafınd;\n merasimle kar- sem pal i, hüsnü kabul ve unu· tahlisiyeleri tarafından kurt• 
şılanacaktır. tulmaz tcz&hürler Macaristanın rılmıştır. 
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Palamut sevkıyatında beliren zorluk 

uhtelif istasyonlarda 15 
bin ton palamut var 

OORSA 
Ozum sabşları 

Ç. Ahcı K. S. K. S. 
rınan idaresinin tezkere isteme- 103 Kaz. Tan~r 10 1s 15 

41 H. Albertı 10 25 13 50 
si yüzünden f iatler de düştü 28 inhisar ida. ~ 75 9 50 

Ziraat v kAl · . 1 1 1 d b 1 d 23 J. Taranto 13 75 17 50 
e a etının, pa amut stasyon ar a u u an bu 15 v ·t 1 11 50 12 50 

~~kıyatı hakkında lzmirdeki 15,000 ton palamut ne olacak, 210 
1 

e Yekun 
8 a~ada_rlara gönderdiği bir lzmire nasıl getirilecek ve ih-

435418 ern Eski satış la ır yuıünden bazı ihracatçı· raç edilecek? 
435628 

U 
tar, palamutlarını muhtelif is- Bu suale kimse cevab vere· z r . S~IŞ t 1 
.h5Yon depolarından getirtib memektedir. Ziraat Vekaleti- K'l Aeyl ınya!lı Ksa5ış arKı ı raç ed k . t" . b -h· l ı o ıcı . . . S. 
dü _ e~cm: vazıy~ ı~e mn u mu. ım mese e üzerin· 1200 A. Lafont 45 45 şnıuşlerdır. Dun bu muhım de hassasıyet gösterccei'tini 
~csele üzerinde alakadarlar· ümid etmektf'yiz. Yalmz Ba· 
dan tahkikat yaptık. Hersene lıkesirde ve Kaş kazasında mev· 

1!h. memleketlere lzmirden cud iki devlet ormanındaki 
mu un miktarda palamut ih- palamutların ziyaına meydan 
raç d'I" 
L • c. ı ır ve bundan memle- vermemek için İzmir ve hava-
ıcctıınıze -h· b" ı· . d "h . mu ım ır para ısın en ı raç edilecek bu 
gırer. h l . . b" 

Zahire sat.şiarı 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 
150 Buğday 5 875 5 875 
43 Susam 15 16 25 
41 B. Pamuk 40 46 
63 Ken. Pala. 260 440 

3000 Adet Kuzu de. 110 Bu _ _ ma su ıçm ızce tezkere ve 
l orman mahsulumuz, menşe şehadetnamesi almak ./ı 

e~c ce orman memurlarından gibi bir tedbire de lüzum apotr ya 
:. 1~~n tezkerelerle lzmire ge· yoktur. Nitekim Vekalet bu BUyUk bir donanma yap· 

1
1

:~~' depo ve mağazalard~ ?,ok~.i nazarı kabul etmiş ve mo!)a hazırdır 
c· 

1 
eler tarafından muhtehf uç dort sene palamut sevki· Tokyo, 20 (Radyo) - Ja· 

0
;ns ere ayrıldıktan sonra ihraç yatı hiç bir kayıd ve şarta tabi ponya Bahriye Nazırı amiral 
unurdu. tutulmadan yapılmıştı. Bu Gamay beyanatta bulunarak: 
.. Orınan mahsulü toplayan mahsulümüzün fiatinin düşme· "Japonya hükumeti mena· 

~ustahsılları ve aynı zamanda sine sebebiyet verecek her fiinin icab ettirdiği derecede 
Uccarları lüzumsuz yere or- türlü lüzumsuz tedbirler alın· büyük bir donanma yapmağa 

;an tezkeresi almak zorlu- masa herhalde daha iyi olur. hazırdır. Diğer devletler de 

1 Undan kurtarmak için Veka- Ziraat Vekaletinin alakasını ancak bu şekilde çalışmakta· 
be~ nezdinde yapılan teşeb· bekliyoruz. dırlar.,. Demiştir. 
tcu~er üzerine Ziraat Vekaleti, =l---:.:--:t::--:.---=,==o===ı=b======-.-.-1-..... -k- - -t 
1 .. z ere almak işinin hakikaten 1 vıno • e 05 mu a a 1 
uzuınsuzluğuna kani olmuş 

~c bu usulü bir tamimle kal- ve Alman matbuatı 
h~rınıştır. Yalnız içinde mü-
ım ·k -h 1 ıru tarda palamut ağacı Al f l • • " k 
k~n.an Balıkesirin Dursunbey man gaze e erının tecaVUZ QT 
d k.••lc cenubta Kaş kazasın- tefsirleri alaka uvandırıyor 
lü~c 1• devlet ormanlannda köy· 'J 
m '.ın palamut toplamalarına Paris, 20 (A.A.) - Alman biri olan bu kollektif emniye· 
le a.nı olmak düşüncesile tez· matbuatında Litvinof • Delbos tin tahakkukuna herzamandan 
f ~re .~sulünün idamesi muva· mülakatlan hakkındaki teca· daha ziyade çalışmak lazımdır. 
~ ~orülınüştür. Üç dört sene· vüzkar tefsirata Fransız gaze- Populaire gazetesi paktın" 
lc~nl .. ~ri İzmir ve havalisindeki telerinde alaka uyanmaktadır. hiçbir kimse aleyhinde olma· 
ar y ~ e~, ormanlardan ve kendi Radikal Ernovelle gazetesi, dığını ve 2 Mayıs 1935 tarihli 
or:ı era içinde bulunan bu bunun hayret edilecek birşey protokol mucibince karşılıklı 
iart an rnabsulünü kayıd ve olmadığım kaydettikten sonra muzaharet paktı taahhütlerinin 
satı sız 1toplıyarak ihracatçılara diyor ki: ancak o zaman tasavvur edilen 

Yor ardı z· V k"l · " G .. - l d - t fi F A S den 
27 / 

· ıraat e a etın· oruşme er en sonra uç ara ı rans:z· manya- ov· 
b· 4/ 937 tarihinde gelen neşredilen tebliğde Fransız· yet paktının çerçevesi içinde 
t:;tita"?i'?, bu şekli yine de· Sovyet paktının aktinde amil cari olacağını bu paktı ise 

rınııtır. olan prensipler hatırlatılmıştır. Almanyanın istememiş oldu· 
Vckilcr · .. lk il lanıutlar .1~ emrıne gore, pa· i mi et arasındaki teşriki ğunu hatırlatarak diyor ki: 

köy ıçın satın ~ alındıkları mesai bu prensiplere dayan· "Buna binaen Almanya ken· 
tar fıvc kazalardan muhtarlar maktadır. Taksim kabul etmi· disinin aleyhine müteveccih 
rnc~~d~n ?1cnşe şehadetna· yen bu kollektif beynelmilel olduğu iddia edilen suikasdı 
ları t UZenne orman memur- halisane teşrikimesai Seriinin her dakika durdurmak imka· 
ınan ~~kere vereceklerdir. Or· siyaseti ise bu prensiplerden nma maliktir. Bunun için de 
tan . ı .arclcri, bu tezkerelerin mülhem değildir. Binaenaleyh bu pakta iştirak etmesi kafi· 

zıınınde hiçb · - t · Renin ötesindeki matbuat hü- dir. Zira Parı"s ve Moskova miyecck 
1 

ır ucre ıste· 
em· d ve a mıyachktır. Bu cumlara bir kere daha teves· kendisile bir karşılıklı muza· 

lzmir sicili ticaret memur· 
luğundan: 

lzmirde ikinci kordonda it
halat ve ihracat ticaretini Ah· 
met Muhtar ve Baha Şakir 
unvanı altında yapmakta iken 
bu kerre [Muhtar Ataman ve 
Baha Erman J unvanını almış 
olduğuna mütedair sirküleri 
ticuet kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1992 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1 : Sirküler 
lzmir sicili ticaret me-
murluğu resmi mührü 
ve F. Tenik imzası 

Sirküler 
Ahmet Muhtar ve Baha 

Şakir unvanı alhndaki firma· 
mızı soyadı yasası dolayısile 
Muhtar Ataman ve Baha Erman 
yaptık. Ayrı ayrı olarak or
taklığımızı izam eden aşağıda 
ornekleri yazılı imzalarımızın 
göz önünde bulundurulmasını 

diler, saygılarımızı sunarız. 
Muhtar Ataman şöyle imza 

edecektir: Muhtar Ataman 
ve Baha Erman lzmir 

Baha Erman şöyle imza 
edecektir: Muhtar Ataman 

ve Baha Erman lzmir 
Genel sayı: 8633 
Ôzel sayı: 1/141 
işbu sirküler altındaki imza· 

ların şahıs ve hüviyetleri dai
rece maruf ve lzmirde ikinci 
kordonda kain (Muhtar Ata
man ve Baha Erman) şirketi 
şeriklerinden Muhtar Ataman 
ve Baha Ermanın imzalan 
olup bizzat vaz olunmakla 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
ouz altı yılı Ağustos ayının 
on birinci salı günü. 

T. C. İzmir ikinci Noteri 
Mehmet Emin resmi 

mührü ve E. Erener imzası. 
Genel sayı: 8663 
Ôzel sayı : 1/141 
Bu sirküler suretinin daire· 

de sakit 8633 genel sayılı as· 
ima uygun olduğu tasdik kı· 
hndı. Bin dokuz yüz otuz altı 
yılı ağustos ayının on ikinci 
çarşamba günü. 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
resmi mührü ve E.Erenerimzası 

Umumi No. 3476 
işbu sirküler suretinin dai· 

remiz dokuz yüz otuz altı se
nesi birinci vesaik dosyasının 

1/46 numarasında saklı nüs
hasına uygun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuı .yüz otuz 
yedi senesi mayıs ayının on 
dörduncu cuma günü. 

İzmir Birinci Noteri resmi 
mührü ve Mehmet ır en evel liic ] d sül etmektedir. Fransız·Sovyet baret paktı akdı"ne tamamen Polanna g t' .

1 
. car arın e· Rifat imzası. 

rnutıar .. e ırı mış olan pala· paktı başlıca unsurlarından amade bulunmaktadırlar." 111111 Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
tezle •çın orman idareleri 1 1 FOTO 
nn :e. aramıyacak, tüccarla· r anda, niçin konferan-
ijz . nzun edecekler ordinolar 

ı,::~~~ İ~a~ta ~übs~ka.ded cdbi· sa iştirak etmedı· OR 
ra · rnrın, tat ı m e u· riir· .. kadar hiçbir zorluk gö- B D" t T -
tn rnhuy~r, fakat şimdiye kadar ay o y alera, dün bu hususta 

1.l telıf t" 
l uccar namına satın UZU d . h d. 

~~~arak istasyon depolarına . n uza ıya ıza at ver ı 
d muş ve lzmirdeki ihracatçı Dublın, 20 ( A.A. ) - Bay feransına iştirak ettiğimiz tak· 
p crolarına nakledilememiş olan Dö ~ alera dün öğleden sonra dirde bu hal İngiltere ile olan 
h~ ~utlar için bu emirde mechste serbet lrlandanın im· münasebetlerimizin konferans 
tbır kayıd y kt O paratorluk konferansına niçin masasında "bfl"fl h 11 • id o ur. rman . . k d"v. . . h ı ı a arını a etmış 
•resi ise· ·ı·tasy 1 d , ıştıra etme ıgını ıza ederek ve teşrı"kı" mesa· A d .1 ı\J ' "' on ar a ou· d · t" k" ıye ama e mı • nan emış ır ı· ı ti ·b· t ve aşağ yukan 15 000 ,. · e er gı ı yer almaklığımıza 

on tahrnin edilen bu ~ala- - 1932 de Ottova k?nfe- müsaid şekilde tefsir edilebi-
mutıarı menşe şehad t ransında kaldığımız vazıyete lecektir. Şimdi vaziyet böyle 
leri bulunmadığı e name· girmek istemiyoruz. Orada in- değildir. Bu teşriki mesaiden 
... I , orman me- .1• N ] b" . .. .. .. - b 
•

11ur an tarafından tezkere gı ız a~ır a~ı ızı sozunu ,.tut: ve munase etlerimizde hakim 
Verilrned'v. 'h 1 I . mıyan hır mıllet olarak telakkı olmasını arzu ettiğimiz bu 
k'l ıgı cı ete zmıre na- t k · t d"I B' ft h- ·· · 

ı lerine müsaade etmemek- el ~el. ıhs e ı. er. ır tara an usnul nıyetten evel halli la-
tedir ngı ız eyetı murahhasası Ot- zımge en muallak meseleler 

lh · tovaya giderken, diğer taraf· mevcuddur." 
İçi ~catçılar, palamut ihracı tan lngiliz hükumeti serbest /ngilt K.ı 
ge~ azı ~aahhüdlerini yerine Irlandanm zıraı ihracatına ere - ap . . 
h ~ ~emedıkleri gibi gene bu vergi usulü ko u d 0 . Lond~a! 20 (A.A.) -l~gıl~z 
adıae yü ·· d l . Y yor u. za tayyarecısı Levellyn yem bır 

•tle . d zun en pa amut fı- man Kanada hükumetinin mi- lngiltere • K d .. -
rın e de d- -kı-k h I f" . ap ve onuş re· 

ge)d"ğ" _ uşu u usu e sa ın olmasaydık Ottovadan koru tesis etmek üzere saat 1 1 
soyleniyor. derhal ayrılırdık. Londra kon· 8,42 de havalanmıştır. 

Refik Lütfi Or 
ZBvkinizi okıagacak poz 

Temiz işçilik 
Hükümet civarı Kaymakam 

Nihadbey caddesi No. 20 

11111111111il11111111111111111111111111111111111111111 

lzmir tramvay ve 
elektrik şirketinden 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın: 

1) 22.5.1937 günü saat 9 
dan 12 ye kadar Eşrefpaşa· 

Yusufdede-Halil Rifatpaşa-Mı
sırh caddelerile mücavir so· 
kaklarda; 

2) 23.5.1937 de saat 7 den 
17 ye kadar Kert:steciler·Taş-

çılar-lkinci Belediye·Çekmececiler 
sokaklarile mücavir sokaklarda 
keıileceği sayın abonelerimizce 
bilinmek üzere ilan olunur. 

Sayfa 1 

lzmir Milli Emlak Müdürlütünden: 
Satış No. Lira K. 

819 Salhane Enveriye so. lH taj No. lu Dükkan 25 00 
821 Darağaç Azi!ll so. 20 taj No. lu 131/30 M.M. arsa 59 10 
822 il " " 22 " 106 " ,. 45 00 
823 Dolaphkuyu Kab~kçı so. 170 eski ve taj 20 50 

No.lu 20,50 M.M. arsa. 
827 Alsancak Karakol sokak 3 eski 5 taj No. lu 1405 00 

117.42 M.M. zeminli ev. Malli inhidam 
bir göz oda (Elyevm arsa halinde) nısıf pe· 
şin nısfı 4 taksitte ödenmek üzere. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri nakit ile ödenmek üzere 
827 numarada yazılı olanı meşrubat mucibince diğerleri peşin 
olarak 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 5-6-
937 pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların :Milli Emlak mü-
dürlüğüne müracaatları. 21 29 1560 

lzmir Memleket hastanesi baş 
tabibliğinden: 
Satın alınacak er- Eksiltmemin ilan 
zak ve cinsi Miktarı Kilo An müddeti ili ihale pnii 

Sadeyağ Urfa 5100 15/5/937 den 3/61937 
Zeytin yağa 1600 ,, " 
Süt (inek sütü) 40000 ,, 11 

Yoğurt 30500 ,, ,, 
Pirinç 19600 11 " 

Makarna 57 50 ,, 11 

Şehriye 710 ,, .. 
Şeker 9700 19151937 den 7/6/937 
Pirinç unu 700 11 " 

Çay 300 " .. 
Kaşar peyniri 435 ,, " 
Un 500 ,. .. 
Sabun 6100 ,, ,, 
Yeşil sabun 300 11 11 

Çamaşır sodası 4200 ,, ,, 
Gaz suyu 2160 11 ,, 

Soma maden kömürü Toa 90 ,, " 
Ağaç kömürü 3000 22/5/937 den 10/6/987 
Buz 3000 ,, .. 
Kefen bezi Metre 2000 ,, " 
Amerikan bezi Metre 11620 ., u 

Battaniye Adet 150 ,. ,. 
Fil it 200 ,, ,, 
Terlik Çift 300 ,, ., 
Paltoluk kumaş Metre 150 ,. ,, 
Dana eti 4000 ,. ,, 
lzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri için lüzumu olup yu· 
karıda cins ve miktarları gösterilen muhtelif yiyecek, giyecek 
ve yakacakların hizalarında gösterilen tarihlerden itibaren (20) 
gün müddetlerle açık olarak eksiltmeye çıkarılmJştır. istekli 
olanlar eksiltme şartnamelerini anlamak ve % 715 muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere her gün İzmir Memleket hasta· 
nesi idaresine ve pey sürmek istiyenlerin de yukarıda cinsleri 
karşılarında sarahaten gösterilen günlerde yatmlacak teminatı 
muvakkate makbuzlarile beraber lzmir Vilayet encümenine 
müracaatları ve teminatı muvakkatelerini yatırmıyanlann eksilt· 
meğe iştirak ettirilmiyecekleri ilan olunur. 21-23-26-29 1558 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için kapalı zarfla eksilt 
meye konulan 325 ton sığır etine teklif edilen fia 
bahalı görüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla ah 
nacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 29/5/937 cumartesi günü saat 11 de An 
kara Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı 
lacaktır. 

3 - Sığır etinin tutarı 81250 lira olup muvakkat temina 
5312 lira 50 kuruştur. 

4 Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde Levazım amirli 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmalan şart o 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ma 
delerinde ve şartnamelerinde yazıJı vesikalarla birlik 
teminat makbuzlannı ihale saatından bir saat cvv 
Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonuna ve 
meleri. 1552 

lzmir Belediyesinden: 
Bütün ölçü sahiplerinin el· 

lerinde bulunan ölçülerin se· 
nelik muayeneleri için bugüne 
kadar Belediye ayar memur· 
luğuna müracaat edilmiş ol· 
sun olmasın muayenelerini 
yaptırmamış olanların ayar 
memurluğuna müracaatla mu· 
ayenelerini yaptırmaları icap 
eder. 

Ölçülerin senelik muayene· 
lerine devam edilmekte oldu· 
ğundan şimdiye kadar ölçüle· 
rini muayene ettirmemiş olan· 
!ar derhal ölçülerinin muaye· 
nelerini yaptırmalan aksi tak· 
dirde haklarında kanuni taki· 
batta bulunulacağı ilin olu-
nu~ 21 24 1561 

Veysel ~hama 
acıldı • 

Birbuçuk senedenberi kap 
kalan Kemeraltı caddesinde 
çıkmaz sokakta Veysel hama 
bu kere yeniden tamir ed 
mek ve mükemmelen tez 
olunmak üzere tecdiden mu 
terem müşterilerimize ama 
bir vaziyete getirilmiştir. T 
mil mobilyası da yeniden 
darik oluaarak saygılı müş 
rilerimizin hertürlü istirah 
leri temin olunmuştur. Te 
edeceklerin berhalde memn 
kalacakları birinci defada b 
olacaktır. Fiatler de son de 
ucuzdur. 



Sayfa 8 ANADOLU ------
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve ten1iz ilaç çeşidleri = 
ROYAL NEDERLAND 

VAPUR KUMPANY ASiNiN -
.. GANYMEDES " vapuru = 

13 Mayısta bekleniyor yükü- -
nü tahliyeden sonra BURGAS _ 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında --
Ham<dıü NlUı~lhl<®t Çançaır = 

V ARNA ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 20·5· 
37 de gelip AMSTERDAM, 
ve HAMBURG için yükleye· 
eektir. 

-Sıhhat Eczahanesİ= 
"VULCANUS,, vapuru 20· 

5-37 de gelip yükünü tahli-
yeden sonra BURGAS VAR
NA ve KÖSTENCE için yük
leyecektir. ---

SVENSKA ORIENT 
LİNIEN KUMPANYASINlN 

"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 MAL TA, 
CENOV A ve MARS İL YA li
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

---= nde bulunur. = 
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Bütün dünyaca tanınmış 

ROYAL 
yazı ve hesap ma· 
kinelerinin muh~ 
telif modelleri gel
miştir. 

Ege mmtakası 
acentası Peştamal· 

cılarda 77-79 Nu
marada Siemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. 

M. TEVFiK BA YKENT Tele. -
3332, 

Manisa vilayeti daimi encüme· 
ninden: 

Kapalı zarf usulile 7 5000 
liralık eksiltme ilanı 

l - Nafıa Vekaletine muhammen bedeli 75000 lira olarak 
tasdik edilen Manisada yaptırılacak mekteb inşaatı, 
gene Nafıa Vekaletince muvafık görülen vahid fiat)ar 
üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeyt çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid keşif ve sair evrak 375 kuruş mukabilinde 
Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İhale Mayısın 20 inci perşembe günü saat 11 de vi· 
]ayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 5000 liradır. 
5 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alımış 

ehliyet vesikası ve 1937 yılına aid Ticaret odası vesi· 
kası ve muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını 
kapalı zarfın içinde koymaları ve zarfın ihzarında 2490 

!)aha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 v sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara bilhassa 

---------• ~ ~ • ...,;,...... riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 20 151 931 
V N. tll!J ""'11' _. .... perşembe ğünü saat 10 a kadar Manisa valiliğine ve-• • ...,,. ~ r 

W F H VAN • · rilmesi ve posta ile göndereceklerin kanunun 34 üncü 

D~r iEE.& cO. : .. ,.,. Kuru L" . ~o~ ıu r maddesi~e riai~t etm;~eri m;~mu ilan olunur. 1422 

oEuTscHE LEVAN-, N~i_ ... ; / ı · ~ıııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor .ı1111111ıııııııııııııııııııııı1 
TE LINIE J~.r r ,- 'j = :o! 

~A~K!..H~.~~~u~~ •• 1.&lraetl ~ ... :ı...:,~ ! A. Kemal Tonay 1 
b~knilm~~~ AN~~. ~01

1•.~.~-----~----------~----------= Bd~~~wbufu~~~~nh•l~fun ~ 
ROTTERDAM ve HAMBURG ıvıer ve "u M DAL,, Umu- vapuru 26 Mayıs beklenil· = Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
. . -k k b I d mekte NEV-YORK limanı 1 ıçın yu a u e er. ş•• "' ,. D · A t = (Verem ve saire) 

"MOREA,, vapuru halen urekaSI mı enız cen a. için yük alacaktır. = Basmahane ista!lyonu karşısıudaki Dibek ~okak baoında 30 Myılı 
limanımızda olup HAMBURG Limited [ığı ltd. .. İRELAND n vapuru 24 - ev ve mua}enehanesinde sabah saat 8 den ak~m Mat 6 y1 

BREMEN ve ANVERSten yük H JI • t• Haziranda beklenmekte NEV· =: kadar ha!!talarını kabul eder ::::;;;:; 
tıkaracaktır. vapur Acentası e enıc ınes YORK limanı için yük ala- İl lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll1 Telefon: 4115 111111111 

AMERICANNEESXPORT LI· Birinci koTredlo. n24R4e3es binası Lı•mı•ted caktır. 
Vapurların isimleri, gelme 

The EXPORT STEAMSHIP THE ELLERMAN Lİ- .. GRİGORIOR ,, vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri 
CORPORATION NES LTD. hakkında bir taahhüde girişi· 

PIREden AKTARMALI "LESBIAN,, vapuru 27 Ma- Mayısın nihayetinde veyahut lem ez. 
SERi SEFERLER yısta LONDRA, HULL ve Haziranın ilk günlerinde bek· Birinci kordonda "UMDAL,, 

ANVERS ). ··ı k lenilmekte ROTTERDAM, · "EXCAMBION,, vapuru 7 ten ge ıp ) u.< çı a- UMUMi DENiZ ACENTA· 
Mayısta PIREden BOSTON racak ve aym zamanda LON- HAMBURG ve ANVERS li- LiGi LTD. vapuru acentalı-
vc NEV-YORK limanlarına DRA ve HULL için yük ala· manian için yük alacaktır. ğma müracaat edilmesi rica 
hareket edecektir. caktır. PHELPS LİNE olunur. 
"EXOCHORDA,, vapuru 21 EGYPTIAN" vapuru Mayıs PHELPS. BROS & CO lNC. Riz binasında No. 166 
Mayısta PIREden hareket ede· nihayetinde LİVERPOOL ve "JACOB CHRISTENSEN,. Telefon : 3171 

rek BOSTON ve NEV-YORK SWANSEAdan gelip yük çı- K k d • b 
limanları için yolcu ve yük karacak ve aynı zamanda Ll- arşıya a enız anyo ve 
kabul eder. VERPOOL için yük a~caktır. gazİDOSU açıfmıştır • 

Seyahat müddeti: TEH GENERAL STEAM 
PiRE • BOSTON 16 gün NAVIGATION C. I..TD. Yeni müstecirlerin ihtiyar ettikleri büyük fedakarlıklar sayesin· 
PiRE • NEVYORK 18 gün .. AD JUT ANT" vapuru 5 de tefrişat kamil en yenileştirilmiştir. Belediye tarafından alı· 

AMERICAN EXPORT Mayısta gelip LONDRA için nan geniş sıhhi tedbirlere inzimam eden müstecirlerin titizliği 
LINES yük alacaktır. ve zevk selimi lzınir ve civarı halkına sıhhi ve temiz banyo-

THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki de· ları temin etmiştir. 6 D. 

CORPORATlON ğişikliklerden acenta mes'u- <;amaltı tuzlası mu•• 
Of NEV· YORK livet kabul etmez. 

"Ll HIBITOR,, vapuru 25 --------B!!l-1111GJ 
Mayısta beklenilmekteair. NEV· TiME d •• ı •• v •• d 
YORK için yük kabul eder. "DUNA" vapuru 15 Ma- ur ugun en.• 

yısta beklenilmektedir. BEL-
SERVICE MARITIME RO· GRAD, NOVIZAD, BUDA-

UMAIN. BUCAREST Tnzlamızda tuz sevk ve toprak iş-
.. DUROSTOR,, vapuru 30 PEŞTE, BRATISLAVA Lf NZ 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS- ve VIYENA için yük kabul Jerinde istihdam edilmek üzere 
tENCE, SULINA, KALAS eder. 
ve KALASta aktarma ile DEN NORSKE MIDDEL- 250 işçiye ihtiyaç vardır. Yevmiye 
umum TUNA limanları için H~ Vff tl~E Birinci Sınıf Mutahassıs 
yük kabul eder. "SARDINIA,, vapuru 21 azami 140 kuruştur. Dr. Demir Ali Güzelyalıda Recaizade ve 

JOHNSTON WARREN Mayısta beklenilmektedir. IS- Ç ) k d f' Selamet sokakları ile mab· 

Satılık arsa 

L I
LVINEIERSPLOTDO. L KENDERIYE, DİEPPE ve a ışına ., İstiyenleriıı ÜÇ 3 et O· Kamçı oğlu dut köşebaşında 427.75 

Cilt ve TenasUI hastahk-
"INCEMORE,, vapuru 30 umum NORVEÇ limanları için toğraf ve hüvİvet 'cüzdanlarife bir- larıveelektrik tedavisi M.2 bir arsa ehven fiatle 

Mayısta beklenilmektedir. Lf · yük kabul eder. .! satılıktır. 
VERPOL N ERS Vapurların isimleri gelme J • ı le T J üd .. J •• .., •. Ü lzmir · Birinci beyler sokağı Talipler T. M. c. resnıi 

ve A V ten tarihleri ve navlun tarifeleri I { UZ a m U ı· U!!ll IJ e 01 raca- Elhamra Sineması arkasında · yük getirecek veBURGAS, u ilan işleri bürosunda Nacı 

VARNA, KÖSTENCE, SU- ~!8!n:~~:~T~j:~~o~~~N11~:~.~~~~07~g~~OO~iş:~~a~tl~a•r•ı•.-~1~5~-_;;1~6~-~1~8~-~1;~9~-~2~0~-~2~]~_;1~4~8~6;..~====T=~=ıe=fo=n==:=34=7=9====~:T:o:k:ay:a::m:ür:ac:a:at:la:rı:.::::=.-
LINA, KALAZ ve IBRAIL •• , •.,,. 
limanları için yük kabul eder. 
sac. ROY ALE HONG· 
ROISE DANUBE MARI-

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b• 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavıi,e ederler. 


