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Almanya 
Sovyet Rusya ile 

anlaşıyor 

Büyük Şefimiz, Türk~-Yunan dostluğu ve Balkan 
ittifakı hakkında çok mühim beyanatta bulundular 
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Ata türkün sözleri, Atinada ve bütün Balkanlarda derin akisler yapb. Yunan devlet 
adamları, bu beyanatı sulh için en kuvvetli bir mesned olarak telakki ediyorlar 
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Negüs 
RGaCdntVrc, 25 (A.A.) - Ne· 
rt\iy .6n baıhyan Milletler ce
der:.' toplantısına delege gön· 
rt\iy '!ecctinden Milletler ce
be ~ rene) ıckreterlitini hı· 

r •r tbniftir. 

( 

Bay Metaksas 
tum General Metaksas, çok de~erli 
bir devlet adamıdır. Sn Mnje-te 
Kral tarafından kabul edilmek oe· 
refine nail oldum. Memleketim için 
pek ııamimi ve dostane hissiyat 
bealemektedirler. 

Yanan milletinin hakkımda 
"Beyannameniz, herkes tara. 

fından dinlen<li. Burada hulunan 
Yunan, kara ,.e deniz kuvvetleri 
mümessilleri, sonsuz sevin~ ve he· 
yecan duydular. Sözlerinizle, bir 
hakikati canlandırdınız. O hakikat 
ki, Balkan antantının v·okili için 
faaliyetimizin temeli olmuotur.,. 

Atatürk, bu telgrafa ~u cevabı 
"Yerdiler: 

"Bahtiyarım, hududları mız, bu· 
radadır. Müdafaa edecek kuvvetle· 
rin bir tek ve ayrılmaz olduğunu 

8öylemekle büyük, insani ve askeri 
sevinç duyduğumu 8ize bilıliririm.,, 

Yunan Baovekili Gı•ncral Me· 
takus, bu defa telefon h:ı~ına geç· 
mi' ve Atatiirkle konu~arak: 

- İttifalumız, tam ,.e ehe· 
didir. Demiotir. 

1ıtaobul, 26 (HU1uılJ - Baıba· 

Pari@, 26 (Radyo) - Bugün 
sııat l l de Dr. Şalıt serginin Al· 
man paviyonunu açmıştır. 

Bu merasime Alınanyanıu Pa· 
ris sefarethanesi erklioı, Blum ka· 
hinesi nazırları, ııergi umumi ko· 
mi eri n. Lalıe iotirak etıni, tir. 
Saat 16 da Alman paviyonu umu· 
ma küşad ecfümiştir. Bu akeam 
Alman ıefaretbıuesinde eiyaai bir 
ziyafet verilmietir. 

Doktor Şabt Pariste üç gün 
kalacak ve B. Blum, B. Sipiuas ve 
B. Pol Baetidle mubim müzakere· 
lerde bulunacaktır. 

Tetkikat muvaffakıyetle 
ve fakat ağır şerait al
tında devam ediyor 

Paris, 26 (Radyo) - Alman 
lktısad Nazırı Dr. Şaht, Pariste 
"8ldığı müddetçe .E ran81z Ticaret 
l\"a:mile bir ticaret itildfnamesi 
akdinin kolaylaştırılmasını konu· 
oacaktır. 

Paris, 26 (Radyo) - Dr. Şaht, 
dün akoam Paris Alman 8efaretha· 
nesindek.i ziyafete riyaset etmiştir. 

Ziyafette, B. Blum, Oryel, Lalıerye 
hazır bulunmu~lardır. ~foskova, 26 {A.A.) - Kutuh 

sefer heyetine mensub diğer tayya· 
reler havalann çok fena gitmekte 
olmasından dolayı Rodolf aclasın· 
dadır. 24 mayıela saat 13 te ku· 
tubda bir kar fırtınası ba~lamıo ve 
rüyet haddi bir ilii iki kilometreye 
inmiştir. Saat 19 da 300 metre 
yüketkliktc kalın bulutlar teşekkül 
etmio, hafif kar yağmağa ba~lawıo 
ve rüyet haddi 4 kilometreye çık· 
mı~tır. Rodolf 11dasmda i'e aynı 
gün 8aat 19 da kar fırtına@ı baş· 
lamıştır. 

Sefer heyetinin Rodolf a<laB'ln· 
da kalan ikinci reisi Sevylev Prav· 
da gazeteeinin muhabirine aşağıdaki 
beyanatta bulnnmuotur: 

"Kutba kadar olan mesafeyi 
bulutlann fevkinde katetmekliğiıniz 
pek muhtemeldir. Pilotlar bu esna· 
da ületler ,.e Rodolf adasının rad· 
yo feneri ile istikametlerini tayin 
edeceklerilir. Meteorolojik ıeraite 
göre kutba açık havada varacağız. 
Veyahud kutub mıntakHında bu· 
lutlann safına inerek bizi karoıla· 
mak ve yol göstermek üzere kutub 
etrafında Jönecek olan Vodopia· 
novs tayyaresini anyacağız. Eğer 

kutba vardığımızda hava oeraiti 
çok daha fenalaıırsa niebcten iyice 
bir yer bularak oraya ineceğiz. Şmit 
ile tebiz irtibatı tesis eyliyeceğiz. 

Iler ne olursa olsun muhakkak 
papanrn grubunu bularak iııtasyo· 
nuu tam "ırette yapılmasına yar• 

- Sonu 3 ne üsahifede 

Parti Grubunda 

Hariciye Vekil vekili B. 
Saracoğlunun beyanatı 
f Sancak meselesinin son saf hası, Yu. 

nan milletinin •. Başbakanımız ismet 
lnönüne ~r gösterdiği sevgi 

Ankara, 25 (A.A.) - C. H. -----~-;;...,,_..-..,..,........_.-c_,__~ 

Partisi Kamutay grubu bugün F 
(25.5-1937) öğleden evel Antalya 
eaylavı Dr. Cemal Tuncanın_bao· 
kanlığında toplandı. 

Söz alarak kürsüye gelen 
Hariciye Vekil vekili B. Sarac· 
oğlu Hatay meselesinin 80n du· 
rumu, Baobakan İsmet İnönilnün 
eeyahati ve siyasi temasları hak· 
kında izahat verdi. 

Bundan sonra Saracoğlunun 
Baobakanımızın Yunanistanı zi· 
yaretinde Yunau milleti ve hü· 
k1lmeti tarafından Türk.iyeye ve 
Türkiye Baıvekiliniu oahaına 

kartı gösterilen geniı muhabbet, 
cu:kun doııtluk tezahüratı hak· 
kındaki beyanatı Parti Grubunca 
alkı~larla karoılandı. 

~------------------------,------~ 

'' 

Alman lktısad hazırı 

Dr. Şaht 
Ur. Şnht, motbu:ıt mfimessille· 

rine beyanatta Lulunarak bir Fran· 

sız·Almnn ticaret itillifnamc i ,.C)a 
Frnnsadan istikraz i~iu geldiği hok· 

kındaki şayiaları tebib etmiştir. 

Dr. Şabt, Paris sergisindeki 

Alman poviyonunu oçmoAo geldigi. 

ni Ö) lemi~lir. 

f ç a) <.lanlıcri Fr:ın~ız ·Alman 
murabba hırı arasında <'ereynn ederı 

i.ktıeodi müzakerelerin mü,külıitın· 
dan bahseden Alman Mali} e • ·azırı, 
Lu müekülfitın iktibnm cdilemiye• 
cck malıiycttc olduğunn, ınevcud 

ticari rejimin yerine eşash bir mu· 
kavelcnin kaim olması Jfizım gel· 

diği kanaatinde bulunduğunu beyan 

eylemi§tir. 
Delçika Ba,.vckili B. \an Ze· 

Janclm talıkikatı hakkında düşün· 

celerini söyliyen Dr. Şaht, beynel· 
milel lıir iktısaıl konferansıııın iı,;· 

timaa davet edilmesinin mevsimsiz 
olduğu mütnlt'aeında bulunmuştur. 

Le Uourget, 26 (A.A.) - J>r. 
~aht, saat 17.15 de yere iıımietir. 

Mumaileyh beynelmilel serginin 
Alman paviyonunun küşad resmin· 
de hazır bul anacaktır. 

Dr. Şnbtın Paristcki ikameti 
crnasında bir ticaret itil6fı akdini 

kolaylaştırmak için Fransa ile Al· 
manya nraeında yapılmakta olan 

wQzak.erelcri teshil etmek üzen· 
1ktıead 'azırı H. Spinasi ile görfi· 
ıecf'~i tahmin olunmaktadır. 

- Sonu 3 ncü sahi/ede -
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Sayfa 2 

Kadınlara nasihatlerim 
- Hcrşcyden vel biliniz ki, hayat ve kat.anma ka"rgaları, artık 

erkeklerin il ahını boımağa başlamıştır. 
2 - Kocanıza karşı şefik, onunla arkada~ olunuz. Fakat hu oefkat, 

hiçbir zaman merhamet oeklindo olmamalıdır. Çünkil o takdirde aşk, 
çok şey kaybeder. Onun muztarib olduğu zamanlarda, hiç lıelli ;etme· 
den ona yaklaşınız, onunla konuşunuz, ona kuvvet veriniz. Eğer bunu 
yapamıyacaksanız, lıa~ka hiçbir ~eyden bahsetmeyiniz. Onu istirahate 
davet ediniz. 

3 - Kıskançlı~ınızı ona yumruk ve dişlerinizi sıkarak de~il. bir 
kadın gurur ve asaleti içinde gösteriniz. Bunu yapabilirseniı yuvanızda 
bil)iik bir tahavvül olduğunu göreceksiniz. 

4 - Zevcenize ba .. kalannın yeni tuvaletinden, yaptıklarından bahse 
kolk.m:ıyınız. Ondnn birşey istiyorsanız, evvel4, onun hu iı1teğinizi yerine 
gctirib gctireıni}eceğini düşününüz. Getirebilecekse, istemek yolunu bi· 
liniz. llu bir sadaka i temek değildir. Kendi yuvanızda aldığınız bir İQin 
ve vazifenin, tam bir hakkıdır ki, erkek de onu ietiye istiye, seve ıeve, 
evine sevine ,·erir .. 

5 - Kocamzın bir tali eseri olarak başka kadıodan kalmış ço· 
cukları varsa, ·onlara acıyınız değil· on)an seYİniz. Uu, ineaııi bir asalet· 
tir ve bunu yaptığınız takdirde 7evceuizin gözünde bir mabude halinde 
yük elirsiniz .. 

6 fü lilikte ka,·gayı değil, fikir teatisini esa& tutunuz. Aşkın 
yegane korktuğu, hu ka,·galıırdır. Çünkü bir izzetinefis meselesi haline 
gelince, yuvanın ilstünü de, alımı da ateşe verir. 

7 llerbangi bir hnreketinizde, herhangi bir~eyi kullanırken veya 
almak üzere iken onn sorunuz. Çünkü erkek ruhunun muammalı tarafı 
solibclir \'C hürmete liiyıktJr. Eğer makul değilse, Onu iknaa çalıoınız, 

fakat hiddet gö termeyiniz, batta feragat gösteriniz. 
8 - Biliniz ki, erkek, b:ıddızatında, hiz kadınlar gibi hassas, iyi, 

temiz, sevmeğe, sevilmcğe, hürmete, alakaya layık ve muhtaçtır. 'e ka· 
dın oolnrrn, ne de onlar karlının esiridir. 

9 - Züppelikten çckiniııiz, ya\'rulannıza iyi bakınız. 

13 yaşında annel 
Birleşik Amerikada henüz 

yirmi yaşında bulunan Potter 
adlı bir amele 1935 senesi 
8 Kanunuevelinde 11 yaşında 
bulunan bir kızla evlenmişti. 
Bu evlenme Cumhurreisinin hu
susi müsaadesi alınmak sure
tile olmuştur. Şimdi 13 yaşın· 
da bulunan mini mini gelin, 
dünyaya bir erkek evlad ge· 
tirmiştir. 

Şarkla ve Afrikada 12-13 
yaşına girmiş olan bir kız, 
kadın addolunabilir. Fakat 
Amerika ve Avrupada 13 ya
şında bir kız, küçük bir ço
cuk demektir. 
Kıyamet ne zaman? 
Bay Aleniüs adında bir 

adam vardır; bu adam ciha-
nın en garib mezheblerinden 
birinin şefidir. Bu mezhebin 
esası "ehramlara inanmak,, 
dır. Bu mezheb salikleri, iti· 
kad kuvvetile su üzerinde yü
rüyebileceklerine inanırlar, hal· 
buki pek çoğu yüzmek bile 
bilmezi 

Bu dinin esası elıramların 
zaviyelerini ölçmeğe müste
niddir ve şef Bay Aleniüsün 
bu zaviyelere istinaden bul
duğu neticelere göre, kıyamet 
1957 senesinde yani bundan 
yirmi sene sonra kopacaktır. 

Yeşil elbisel 
Arman Bermarın yeşil renk· 

ten korktuğu meşhurdur. Bu 
yeşil renkten korkunun bir 
cinayet ile alakadar olabile
ceği şimdiye kadar hiç akla 
gelmemiş idi. 

Geçenlerde Pariste Lötetya 
isminde genç ve güzel bir 
dul kadın yeraltı şimendife
rinde katledilmiştir. Bu facia
nın renk ile alakası olduğu 
sanılmaktadır. 

Madam Lötetya tam üç se
ne siyah matem elbisesi giy
diği halde ilk defa olarak 
yeşil elbise ile dışarı çıktığı 
gün katledilmiştir. 

Cinayet, yeşilden hoşlanmı· 
yan bir kimsenin eseri midir, 
acaba?. 

Saime Sadi 

Taç giyme merasimi, de
niz geçid resmi 

İngiliz kralının taç giyme 
merasimi dolayısile yapılan 
deniz geçid resmine 12 lngi· 
liz, 7 ecnebi zırhlı, 4 İngiliz 
tayyare gemisi, 16 İngiliz, 4 
ecnebi kruvazör, 60 lngiliz, 4 
ecnebi torpito muhribi, 22 
lngiliz ve bir yabancı tahtel
bahir, 16 İngiliz 2 ecnebi 
avizo ve saz 12 İngiliz sefi· 
nesi iştirak etmiştir. 

Bu 160 harb sefinesinin 
mecmu tonajı 891,000 toni
lato, beygir kuvveti 4,823,000 
dir ve 30,j - 40,6 lık 127, 
23 - 28 lik 52, 10,2 - 19 
luk 730 topu vardır. 

Bu harb sefinelerinin uçuca 
tulü 18 kilometre 200 metredir. 
~~~~~---~~~~~-

Çiçek hastalığı aşısı 
Ziraat Vekaleti Pendik labo

ratuanndan lzmir baytar mü
dürlüğüne iki litre Seromlu 
çiçek aşısı gelmiştir. Hayvan
larda çiçek hastalığına karşı 
tatbik edilecektir. 

Baytar mUdUrü 
Üç gün eveti Kuşadası ka· 

zasına gitmiş olan vilayet bay· 
tar müdürü B. Adil Y ergök 
dün şehrimize dönmüştür. 

Dersler kesildi 
Ortaokullarla Liselerde ve 

Öğretmen okulunda dünden 
itibaren dersler kesilmiştir. 4 
Hazirandan itibaren imtihan
lara başlanacaktır. 

Bugün doğacak 
çocuklar .• 

Bugün ar:z, güneş ve zülırenin 
tesiri altında bulunacaktır. Bugün 
en ziyade muvaffakıyet aek ,.e 
muhabbet günil olacaktır. 

Kadınlar, bugün kendilerini 
aşk yolunda uçurumun kenarın· 
dan kmtaracaklnrdır. 

Erkekler için aşk yolundaki 
muvnf fnkıyetlcr ani bir şekilde 

bu rnn ile neticelent'!cektir. 
Bugün doğan çocuklar zeki 

ve sevimli olacaklur, fazla çalış· 

moğı sevmemekle beraber sevimli 
oldukları için bayatta iyi mevki 
tutacaklardır. 

ANADOLU 21 Mayıs~ 

' Dünyada Ola~ 

Belediye 
baytar/arı 

.. ···-Sekıyat için rapor 
verebi lece ki er 

Mezbahalarda kesilen hay
vanların etlerile ciğer, dil ve
saire gibi sakatat başka yer· 
lere sevkedilirken sahipleri 
tarafından bu maddeler için 
baytar dairelerinden sağlık 
raporu alınması kanun ica· 
bındandır. 

Bazı yerlerde, hükumet bay· 
tarlarının vazife ile memuriyet 
merkezinden ayrıldıkları za
manlarda sakatat sevkıyatının 
geciktirilmekte olduğu, hatta 
bir kısım yerlerde de tatil 
günlerinde yapılacak sevkiyat 
için rapor alınamaması yüzün
den tüccarların zarar gördük
leri anlaşılmıştır. 

Ziraat Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde bu halin 
önüne geçmek için hükumet 
baytarı bulunmadığı zaman· 
larda günü gününe sağlık ra· 
poru vermek vazifesinin, bele
diye baytarları tarafından gö
rüleceği bildirilmiştir. 

Aşk uğruna 
fedakarlık! 

--·..-.··~··---.Belediyede yeni teşkilat Bir kontes, yıldı 

Varidat teşkilat. ve tah- gi;; !!:ı:~k:.,~:!~ı 
Si.idari ıklar kaldırılıyor Viyanada .maruf.kib~rıar~ 

kontes Lodvıkya d Edrı e\fle ·-·--U k b l d • • • • b l d • miştir. Avrupada hüyük ve ner es e e ıye vergısını e e ıye sek ailelerin arasındaki izdi~ 

t k l "f •• #t k tarın birçoğunun etrafında df>. 
mın a a arına go urup verece kodular yapılır; fakat korıtd 
1 Hazirandan itibaren bele

diye varidat teşkilatı lağvedi

lecektir. Varidat mümeyyizi 
B. Celal Ôzyürek, varidat mü
dürü olacak ve belediye ver
gilerinin, maliye şubeleri leş· 
kilatı şeklinde teşkilatla tah
sili için yeni bir kadro hazır
lanacak, tahsildarlıklar tama· 
men lağvedilecektir. 

Belediye, tahsildar yerine 
tebliğ memurlaıı kullanacak, 

mükelleflere, vergilerinin mik
tarı, bu tebliğ memurları vası· 
tasile haber verilecek, vergi
sini zamanında vermiyecekler· 

den ayrıca ceza alınacaktır. 

Bundan sonra belediye vergi
lerinin tahsili için belediye 
tahsildarları dolaşmıyacak, her· 
kes kendi vergisini götürüp 
belediye mıntakalarındaki ver-

gi tahsil teşkilatına yatıracak, 
makbuzunu alacaktır. Tebliğ 
memurları, maaşla değil, Üc· 
retle istihdam edilecektir. Be
lediyede yeni kadrodaki teş
kilata tayin edilmek için be
lediye reisliğine müracaat eden 
elli talip arasında bir imtihan 
açılmıştı. Memurluk şartlarını 

haiz olan 16 kişi bu imtihana 
girmiştir. 

Bunlardan bir kısmı orta
mektep mezunudur. Yeni teş-

kilatta memuriyete 7 kişi alı

nacaktır. Lağvedilecek tahsil· 
darlıklarda çalışan memurlar, 

evelce altmış lira maaşla ça· 
!ışırken 1 Hazirandan itibaren 
tebliğ memurluklarında kırk 
lira ücretle çahşacaklardır. icra 
memurları teşkilatı da geniş· 
letilecektir. 

d'Edrinin izdivacı fırtınalar 1' 
ratmıştır. 

Bunun sebebi, izdi~•"' 
şekli ve imparatorluk ıaı' 
nında sarayda yapılan P~ 
sesler izdivacı gibi pek t 
tanalı olmasıdır. 

Bu izdivacın tarihçesini ki' 
rilerimize arzedelim: J 

Kontes d'Edri altı ay e 
şimali Alplerde Gavren te~ 
sinde amcasının büyük ~ 

11 
kanesine gitmiştir. Bu esk~~ 
muhteşem malikanede t:::, 
kontes, bahçıvanın oğlu """ 
ro]u ile tanışmıştır. ilk za~ 
larda bu münasabet çok 1't' 
olmuştur. Genç ve dinç 
rolu bir hizmetçi sıfatile k~ 
testen ayrılmamakta ve "' 
hizmetine koşmakta iken , 

Erkek öğretmen Kömür fiati yüksektir 

ziyet birdenbire değişın~ 
Bir gün kontes odası ~ 
çıkmamış Karolu da kont tı' 
göremediği için derin bir ıs 
rap içinde kalmışt~r. B~ 1~ 
rap ile Karolu bır deh I' 

okulu Kömürcüler, durmadan 
Önümüzdeki ders yı- k 

lında acılacak kömür sto ediyorlar , 
Kızılçulluda eski Amerikan 

kolleji binasında önümüzdeki 
ders devresinde Kültür Ba· 
kanlığınca açılacak olan (Öğ
retmen okulu) için hazırlıklara 
devam edilmektedir. 

Bakanlık, Kızılçulluda aça· 
cağı öğretmen okulunda ders 
görecek talebeye aynı zaman
da muhtelif san'atlar da öğre
tecektir. Bunun için eski Ame
rikan kolleji binasında bazı 
san'atlara mahsus atölyeler de 
vücude getirilecektir. 

Bu atölyelerin malzemesi, 
Bakanlıkça şimdiden temin 
edilmektedir. Gene bu mektep 
talebelerine ziraat işlerimizde 
ziraat makinelerinin kullanıl
ması da öğretilecek ve mek
tep mezunları, köylere dağı· 
larak bu makineleri, köylerde 
ziraat işlerinde kullanacaklar· 
dır. Kültür Bakanlığının, yeni 
şekilde ve yeni bir programa 
göre acacağı Kızılçullu öğret· 
men okuluna ayrıca hususi 
bir ehemmiyet atfettiği haber 
alınmıştır. 

Havyan hasta
lıkları 

Gizliyenler hakkın
da takibat yapılacak 

Salgın hayvan hastalıkları
nın vaktinde haber verilmesi 
hakkında dün Ziraat Vekale
tinden vilayete bir tamim 2el
miştir. 

Hayvan sağlık zabıtası ka
nununun 9 ve 10 uncu mad
deleri, salgın hayvan hastalık· 
larının süratle hükumete ihba· 
rını amirdir. Bu maddelerle 
istihdaf edilen gaye, en çabuk 
müdahalelerle bulaşık hasta
lıkları çıktıkları yerlerde sön· 
dürmek ve neticesi itibarile 
salgınların tahrip derecelerini 
tahdit etmektir. 

Vekaletten gelen tamimde, 
bazı yerlerde salgın hayvan 

-·-Bu hareket, yanlış bir takım 
iddialardan doğmuştur 

Henüz yaz mevsiminde bu
lunmamıza rağmen odun kö
mürünün kilosu altı kuruşa 

çıkmıştır ve alakadarların bize 
verdikleri haberlere göre lz
mirdeki bütün kömür satıcıları, 
fiati yükseltmek için mühim 
miktarda kömiir stok etmiş
lerdir. En küçük bir kömür 
tüccarının bile deposunda, bu
gün otuı;, kırk bin kilo kömür 
depo edilmiş bulunmaktadır. 
Kömür tüccarlarının bu şekil
deki hareketlerinin sebebi, bu 
sene ormanlardan kömür ima
line müsaade edilmiyeceği 
hakkmdaki haberlerdir. 

Guya Ziraat Vekaleti, bun
dan sonra kat'iyen ormanlar
dan kömür imali için kat'iyata 
müsaade etmiyecekmiş .. 
_ Bu haber tamamen yanlış 
ve asılsızdır. Ziraat Vekaleti, 
diğer yıllarda olduğu gibi bu
sene de müsaid vaziyette bu· 
lunan devlet ormanlarından 
kat'iyata ve kömür imaline 
müsaade edecektir. Fakat ne· 
dense kömürcüler, mütemadi· 
yen kömür stoku vücude ge· 
tirmeğe çalışıyorlar. 

Bu hareketin sebebi, maden 
kömürünün taammüm etmesi 
için hükumetin son zamanlar-
.. ııs:;llBl~llllltlll!ll .. m.mmmmm 
hastalıklarının haber verilme· 
diği veya geç haber verilmek 
suretile köylümüzün daha çok 
zarar görmesine sebebiyet ve
rildiği bildirilmiştir. 

Buna meydan vermemek, 
kanun ve nizamname hüküm
lerini yerine getirmek için ala
kadar devlet teşkilatının gere· 
ken tedbirleri alması ve ka
nun ve nizamnameye aykırı 

hareket edenlc.r hakkında ta
kibat yakılması, takibat neti· 
celerinin bildirilmesi emredil
miştir. 

da almakta olduğu tedbirler 
olsa gerek ... 

Bir muharririmiz, dün lzmir 
orman müdürlüğünde alaka· 
darlardan meseleyi tahkik et
miştir. Ve yukarıda yazdığı· 
mız gibi orman idaresi zama
nında odun kömürü imaline 
müsaade edecektir. Fakat ne 
de olsa ormanlarımızın kısa 
bir zamanda zenginleşmesi 
noktai nazarı terviç edildiği 
için halktan vaziyeti müsait 
olanlar, diğer kömürleri kul-
lanmağa alışmalıdır. 

Şimdiden on binlerce kilo 
odun kömürü depo ederek 
bu mevsimde kömür fiatini 
altı kuruşa çıkaran kömürcü-
ler hakkında resmi makamlar 
tahkikata başlamışlardır. Bu 
kömürcülerin lüzumsuz yere 
ve halkm zararına olan bu 
hareketleri sebebile mahke· 
meye verilmeleri muhtemeldir. 

D i 1 ek le r: 

Mazot kaç kuruşa! 
6 mı, 10 mu? 

Belediye memurları, sivrisi
nek mücadelesi için mahalle· 
lerde evlere mazot dağıttır· 
makta ve bunun için ev sa
hiblerindcn kilo başına 6 ku· 
ruş mazot ücreti almaktadır
lar. Haber aldığımıza göre, 
mazot tevziatını belediye, mü
teahhitlere yaptırmaktadır. 

Halbuki müteahhitler bazı 
evlerden kilo başına 6 kuruş, 
bazı evlerden de 10 kuruş 

almakta imişler. Bir kariimiz, 
dün idarehanemize şikayette 
bulundu. Biz de soruyoruz: 

Mazot parası kilo başına 
6 kuruş mu, 10 kuruş mu alı

nacak?. 
Bir yerden 6, diğer yerler· 

den 10 kuruş almak doğru 

bir hareket değildir. 

kırlara ve tepelere saldırtOJ 
nihayet garip bir hissikab 
vukuun tesiri altında kaldıtı" 
anlamıştır. Kontes Edriyi 1 
lar altında baygın bir hal 
bulmuştur. 

Karolu, kontesi hemen ~ 
cağına almış ve şatoya g~ 
miştir. Şatoya celbedilen ~kil 
tor güzel kadını güçh• 
ayıltmış ve biraz daha ı:, 
kalınmış olsaydı, kontesin Ö dl 
me mahkum olacağını 
söylemiştir. ·te 

İşte bu hadise, konte~ bit 
Karolu arasında şiddeth -
aşkın bir yıldırım gibi ıub 
etmesine sebep olmuştur. ~ 

Bu aşkın önüne geÇOI 
için sarfedilen bütün 111~ 
hükümsüz kalmış ve korı~ 
d'Edri, bahçıvanın oğlu ){arı' 
ya varmak için her hakt 
vazgeçmiştir. 

Kontes birçok hakların'!;; 
vazgeçmiş olmakla ber• dst' 
gene çok zengin bir k• ı
olmaktan çıkmamıştır. 1'•r;,, 
ile izdivacını muvafık bul11J1 

.,, 

]arın nisbetine binlerce ~ 
masrafla müdebdeb ve J11Ut 
tan bir düğün yapmıştır. 'b' 

Şimdi, bazı Viyanalı "e 1 

tiyar kibar kadınlar so# 
ı~rmış: · 

- Hangi gün gördük; 
akşam olmıya... Bu aşkın il 
akşamı acaba ne zaman ° 
caktır? _ ___,/ 

M.H.T. 
memurları .. 
Ucretle istihdam 
edileceklerdir •• 

Muhasebeihususiye müd~ 
ğüne aid maliye şubeleri-.. 
çalışan tebliğ memurları, dl 8t' 
memurlardan sayılmaktaydı. iÔ' 
memurların da Hazirandall 
haren defterdarlık maliye; 
belerindeki tebliğ menıu. d' 
gibi ücretli memur halı:,, 
kullanılmaları kararlaştırt r.I' 
tır. Hazirandan itibaren ' 
hasebeihususiye tebliğ oıedl il: 
ları, ücretli memur olarak 
tihdam edileceklerdir. 
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Prens Pol 
Lo.,dradan Parise vardı 

Raris, 26 (Radyo) - .Yu-
f oslavya h-k" 'b' P Pot u umet naı ı rens 

.. lLondradan Parise dön• 
muıtür. 

m·;~kens Pol Fransız ricalile 
u atlarda bulunmuş ve Yu· 

Roslavy p . . anın arıa sefarethane· 
liınde kalmıştır. 

f
Prens Pol Cumhurrei i ta· 

ra ında k n resmen kabul edile· 
~ .. 1 _~e B. Blumle mühim bir 

u a atta bulunacaktır. 

Zelzele 
Akhisar, Pazardanberi 

sallanıyor . 
• S

1
•0 n haftalarda lzmir, De· 

hızı ve Akh' .. f 
1 

ısar havalısıııde 
E~ı 1al.ı zelzeleler olmaktadır. 
d : kı gece Akhisarda altı 

e a zelzele olmuştur. Halk 
zelzel · d ' d enın evamından endi-
'b: .edir. Dün Akhisar muha· 
ınrn· d 

aldık:ız en aşağıdaki telgrafı 

•pazar - - b zel gunu aşlıyan zel-

g 
e devam etmektedir. Bu 

ece 1 l gene atı defa zelzele 
~ ~uştur. Halkın endişe ve 
e aşı artmaktadır.,, 

Papa 
ao Yaşına girdi 

Yo~te G~n~olf~, .. 26 (Rad· 
.. 80 ıncı donum senesi 

lllunasebetile 31 Mayısta Papa 
on d k'k a 1 a kadar radyo ile bir 
nutuk · ab . ırad edecektir. Sıhhi 
d' Valı müsaade etmediği tak-
ırde hu nutuk irad edilmi· 

Yecektir. 

Paris hırsızları 
Belçika paviyonuna 
P çullandılar 

. . aris, 26 (Radyo) - Ser· 
gının Bel 'k h"d· çı a paviyonunda bir 
a ıse ol P . 

k.. muştur. avıyonun 
uşadı ·· b 
1 munase etile toplanmış 

o ı bü "k k fad yu alabalıktan isti· 
e etrnek . t' h 1 faaı· ıs ıyen ırsız ar 

f ıyetc geçmişler ve 200,000 
ranklık • 

vaffa'- eşya çalmağa mu· 
K olmuşlardır. 

Aero Dinamik 
trenler faydah netice

ler verdi 

Di~~a, 26 (Radyo) - Aero 
] rnık trenlerle Roma . p0 • 
onya- N ı · 

ı apo ı seferleri baş· 
arnıştır B d çok t · u saye e vakitten 

ted' asarruf temin edilmek· 
ır. 

Arnavudluk is_;anı 
Etem Toto yakalandı 

lerT~ran~ 26 (Radyo) - Asi
l zerıne sevkedilen kuvvet· 
e~ . Golema köyünde isyan 
reısı v b k .. Et e sa ı Dahı1ıye Nazırı 
le:~ Toto ile beş arkadaşını 
tq ıf etmişlerdir. 

.... AN~AD-......0-.LU_, .. 
--.... Günlük siy;sal gazete 

Sabjp te ha~a:ı;ganı 
u Haydar Rüşdü ôKTEM 

lllü~uınt neşriyat ve yazı işleri 
l Ürü: Hamdi ·azhet Çançar 
darelıanesj : -

lzmir "k' • B C l ıncı ylcr ~oka~ı 
T • Uruk Partisi hinaeı içinde 

l' elgraf; 1zmir - ANADOLU 
eleforı: 2776 •• Po!lta kutusu 405 

y ABONE ŞERAiTi 
•llı~ı l 200, alıı nylıAı 700, öç 

y b y1ığı 500 kuruştur. 
8 ancı nıcınlekctJcr için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
llcı yerde 5 kuru~tur 

Gün -~ f;tıçnıio nüshalar 25 kuru:tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILM.J TIR 

Ti1rk .. Yunan 
7 Doatluğu,'JBalkan 
antantının !temel 
~---:-taııdır 

Atine, 25 (A.A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Gazeteler, Türkiye Başvekili 
ismet lnönünün ziyaretine uzun 
ve hararetli makaleler tahsis 
etmekte ve bu ziyaretin Elen 
resmi makamlarile Türk mil· 
letine karşı olan samimi dost
luk hissiyatını göstermesine 
bir vesile teşkil eylemekte 
olduğunu tebarüz ettirmek· 
tedir. 

Gazeteler, Türkiye ve Yu
narıistanın bugünkü beynel· 
milel camia içinde ayrılmış bir 
irub ve kendi emniyetini, re· 
fahım ve inkişafını müdafaaya 
muktedir bir birlik olarak te
lakki edilmekte olduğunu kay
detmektedirler. 

Türk - Elen dostluğu, Bal
kan antantının esasını, Balkan· 
lara nizam, sükun ve sulh 
getiren bu eserin temel taşını 
teşkil etmiştir. 

Yeni Türkiyenin vücud bul· 
masında Kama! Atatürkün en 
yakın mesai arkadaşı olan 
ismet lnönü, aynı zamanda 
Türk • Elen dostluğunun da 
mühim amillerinden biridir. 

Geçen seneler bu dostluğun 
gerek ayrı ayn iki millet:için, 
gerek bunların heyeti umumi
yesi için, gerek Balkanlar ve 
Avrupa için ehemmiyetini da· 
ha ziyade tebarüz ettirmiştir. 

Paris artistleri 
Var1n grev yapacaklar .. 

Paris, 26 (Radyo) - Paris 
artist ve musikişinasları Cumar· 
tesi günü grev ilan edecek· 
lerdir. 

Hep birden istifa 
ettiler 

Yogota, 26 (Radyo) - Meb
usan ve ayan meclisleri, pa
ranın düşürülmesi ve bu hu
susta hükumete salahiyet veril
mesi hakkındaki kanun layi
hasını reduetmiştir. Bu karar 
üzerine Kolombiya reisi cum· 
huru ile kabine istifa etmiştir. 

Şimal Kutbunda 
- Başı 1 inci sahi/ede -
dım edecek ve bilahare RodoJf 
ada!ına döneceğiz . ., 

• Mosko..,·a, 25 (A.A.) - Şruit 
şıwnl kutbundan gönderdiği tel· 
grafta diyor ki: 

"Çalışmağa devam ediyoruz. 
Uuzun kalınlığını bir delik delerek 
ölçtük. Kalınlık üç metredir. Buz 
kütleei emin ve 07110 m ,. d 

CBBıt' e 
seyre miitebammildir. Şinıdilil rüz. 
garla batıya doğru ıaatte yarım 
mil ıüratle sürüklcniyoıuz. Kutbun 
ı;eri tarafında yere indik. Fakat 
Jaba iniş günü olan 21 mayıı ak· 
oamı 8i dereı·e tu) batı dairesi ile 
89 derece ''e 41 dakika arz daire· 
sinde Lulıınuyorduk. 23 mayJBta 
tul 58 derece 35 dakika idi. o 
zııınandanbcri güneı çıkmadı~ından 
,·eziyeti tayin edemedik. 

Şimdilik. hava baoko tayyare)e. 
rin inmc6ine müsaid de~ildir. 

Moskova, 26 (A.A.) - Şi· 
mal kutbundaki yeni Sovyel 
istasyonu ile irtibat prens 
Rodolf adasından hareket el· 
miş ve iaşe maddeleri ve bazı 
fenni alat ve edevat nakletmiş 
olan üç tayyare ile tesis edil
miştir. 

Simal kutbu radyo islas· 
nu havanın ıyı olduğunu bil
dirmi§tir. 

ANADOLU 

Denizbank 
Elli milyon lira sermaye 

ile teessüs ediyor 
fstanbul, 26 ( Husus[ ) -

E.lli milyon lira sermayeli De
nizbank kanun layihası, Ka· 
mutayca yakında müzakere 
edilecek ve biran evel çıkarı
lacaktır. 

Mareşal Blomberg 
Roma:yo gidiyor 
Berlin, 26 (Radyo) - iyi 

malumat alan manabiden ha-
ber verildiğine göre, Alman 
orduları başkumandanı Ma
reşal Blomberg, İtalya hüku· 
metinin davetine icabet ede
rek, ltr.tlyan ordusunu ziyaret 
edecektir. Mareşal Blomberg 
iki haziranda Romada bek
lenmektedir. 

Şeker itilafı imza
landı. 

Londra, 26 (A.A) - Hin
distanın imzası hariç olmak 
üzre 21 imza taşıyan beynel
milel şeker itilafı dün akşam 
neşredilmiştir. İtilafname bü
tün imza edenler tarafından 
tasdik edildiği takdirde 1 Ey
liil 1937 de meriyete gire· 
cektir. 

Marsilya liman 
amelesi 

Greve nihayet verdiler 
Paris, 26 (Radyo) - Baş· 

vekil B. Leon Blum, denizci
ler murahhaslarını kabul ede· 
rek uzun bir mülakatta bulun· 
muştur. Bu görüşmeler sonun
da greve nihayet verilmiştir. 

Deniz işçileri, 40 saathk 
hafta mesaisinden ve ücretlerin 
artırılmasından istifade edecek· 
}erdir. 

Paris, 26 (Radyo) - Liman 
amele ve müstahdiminin grevi 
yüzünden Marsilyada, Revan, 
Haver vesair limanlarda va· 
purlar faaliyetten kalmıştır. 

Dün Başvekalet dairesinde 
B. Bulumun huzurunda deniz 
işçileri sendikalar erkanile mü· 
zakereler olmuştur. B. Bulum 
bu hareketin verdiği büyük 
zararları izah etmiş ve bunun 
üzerine bir sureti hal bulun· 
muştur. 

Bu sureti tesviye meclise 
verilecek ve bundan sonra 
tatbik mevkiine girecektir. 
Grevin yarına kadar hitam 
bulacağı sanılmaktadır. 

Dr. Şaht Pariste 
- Başı 1 inci sahi/ede -

Paris, 26 (Radyo) - Al
manya lktisad Nazırı Dr. 
Şaht, Alman pavyonunu açtık· 
tan soma Fransa Ticaret Na· 
zırı B. Pol Basitin nutkuna 
cevap vererek demiştir ki: 

- Hitlerden Fransız hüku· 
metine ve milletine selam ge· 
tirdim. 

Parise gelmekliğimin sebep· 
lerinden biri de, Fransa ile 
klering vesair meseleler hak
kında anlaşmaktır. 

Almanya, müstemlekesi ol
mıyan bir devlettir. Cihan su)· 
hünün muhafazası isteniliyorsa, 
bu mesele halledilmelidir. 

Dokter Şaht, Fransız mat
buat mümessillerine beyana· 
tında da şunları söylemiştir: 

- Almanya, Fransa ile an· 
la.şmak istiyor. Bu isteğimiz, 
bızimle t~şrikimesai hususunda 
hüsnüniyet besliyen devletlere 
de şamildir. 

Ben, Fransadan para almak 
İçin buraya gelmedim. 

Anadolu 
ISatranç müsabakası 

hasebi le 
Gazetemizin satranç üzerin· 

deki neşriyatının uyandırdığı ala· 
ka, gün geçtikçe artmaktadır, 
Bu meyanda, Denizlide otu· 
ran ve muhitinin çok sevdiği 
maruf satranççılarımızdan avu· 
kat Bay Feyzi de bize, bu 
hususta yardım etmek neza· 
ketini göstermiş, bazı yazılar 

göndermiştir. Bugün, bizzat 
kendisinin makalesini neşredi· 
yoruz. Bilahare, Münif (paşa) 

nm ve diğer bazı salahiyettar~ 
ların yazılarım sütunlarımıza 
geçireceğiz: 

* * * 
Envarın intişarı, sebeblerin-

den en mühimminin ve kuv· 
vetlisinin, medenileşmiş mem
leketlerde, fikir adamlarının, 

münevverlerin ve bunların teş· 
kil eyledikleri ilmi cemiyet
lerin teşebbüsleri, çalışmaları, 
himmetlerile neşir meydanına 
koydukları nafi ve faydalı eser· 
ler olduğunda şüphe yoktur. 

lzmirin münevver ve müte· 
şebbis gençlerinden birkaçının 
gayret ve ikdamları ve Ana· 
dolu gazetesi sayın heyetinin 
yardımlarile lzmirde Halk Par· 
tisinin himayesinde ve \iyi ah· 
lakın) telkini, yayılması mak
sadile bir felsefe ve ilim he-
yetinin teşekkül etmek üzere 
olduğunu ve aynı zamanda 
bu teşekkülün üyelerine boş 
zamanlarını da pek tatlı vakit 
geçirtecek ve dimağlarının 
gündelik elemlerini unuttura-
cak bir istirahati fikriye ve 
bedeniye, eğlence mahalli vü· 
cude getirmeği, düşündükle· 
rini duymuştum. 

Bu mütefekkir gençlerin bu 
kere lzmir Halkevi binasının 
en güzel ve havadar kısmında 
muayyen zamanlarda toplan· 
tılar yapmak üzere bir heyet 
teşkil eylediklerini ve bu he· 
yetin ayrıca da (lzmir satranç) 
kulübü namile bir varlık vii· 
cude getirmeği düşündüğünü 
sevinçle haber aldım, çok se
vindim. Kendilerini bütün kal
bimle kutlular, teşebbüs ve 
faaliyetlerinin hiç aksamadan 
temadisini dilerim. 

Satranç 
(lzmir satranç kulübünün) 

teşekkülünden, ben ihtiyar, ne 
kadar memnun oldumsa bu 
kulübün ve müessislerinin mu· 
vaffak olmalarına da dua ve 
yardım eylemeği kendime bir 
ödev addettim. Binaenaleyh 
Anadolu gazetesine her hafta 
bir satrnnç mensubesi ve Üs· 
tadların oynamış oldukları de· 
ğerli ve hünerli oyunlardan 
bazılarını göndermeği ve sat· 
ranç meraklılarının daha ziya
de rağbet ve muhabbetlerini 
celbetmeği deruhde eyledim 
ve herşeyden evel Münif paşa 
merhumun (Adabı satranç) un· 
vanlı makalesini teberrüken 
ve naklen yazınağı çok mu· 
vafık buldum. 

Münif paşa merhum, nam 
ve şöhreti bütün Avrupa, Af· 
rika ve Asya kıt'alarında ede
bi cemiyetlerde ve siyasi alem· 
lerde büyük saygılarla anılır, 
yüksek kültür sahibi bir Türk 
alimidir. (Adabı satranç) na· 
mile yazdığı makaleleri ise, 
pek kıymetli bir ahlak der· 
sidir, dikkatle ve seve seve 
birçok defalar okunacak ve 
okundukça istifade edilecek 
bir eserdir. Gelecek nüshalar· 
da ondan bahsedeceğim. Sı· 
rası gelince de satraiıç tarihi 
hakkında tetebbuata müstenit 
bir kısım yazacağım. 

Avukat Feyzi Akeren 

SayfaB 

Temaşa 

Operet Sahnelerin e 
Bir haftadır şehrimizde iki 

operet heyeti temsiller veriyor, 
lstanbul operet heyetinin "f s· 
tan bul Efendisi 11 ile birlikte 
vefatındanberi ben kendi he
sabıma nedense operetin biz· 
deki tekamüllerinden habersiz 
kalmıştım. Bu operet bolluğu
nu fırsat bilerek bu defa ma• 
liimatımı ikmal etmek istedim 
ve birkaç gece her ikisine de 
gittim... · 

Fakat... Keşki ben gene 
operetin bizdeki bu tekamül
lerinden habersiz kalsaydım 
veyahud daha doğrusu keşki 
onlar sanatın en nefis çiçek· 
terinden birisi olan o canım 
opereti böyle perişan, böyle 
dejt:nere bir hale sokmasa
lardı ... 

Operet, hakiki operet; ipek· 
li kadın mendili gibidir, hem 
yumuşak, hem seyyal, hem 
f ışırtılı ve hem de hatıra ko· 
kuludur... Müzik olsun, şan 
olsun, mevzu olsun, dekorlar 
olsun, artistler olsun ve hele 
artist elbiseleri olsun hepsi 
hepsi ince bir zevkın mahsu· 
lüdür. Orada ruhu tırmalıyan, 
içinize eza veren, kalbinizi 
isyana sevkeden ve hele mi· 
denize bulantılar getiren zevk· 
sizliklerden hiçbir eser yoktur. 
Sanki bir şiirdir, bir tebes· 
sümle başlar, hayatın bütün 
inceliklerinden geçerek, süzü
lerek aşk kokan dudakların 
okuduğu bir (şan) la nihayet 
bulur. 

Bir de bizimkilere bakınız: 

Umumi harpten eve) ve bil· 
hassa bizim de yetişmiş oldu· 
ğumuz istibdadın son sencle· 
rinde memlekette bir kanto 
ve göbek edebiyatı vardı. Mü· 
tarekcdenberi buna bir de bal· 
dır edebiyatı inzimam etti. Mü· 
baleğaya götürülünce ikisi de 
müstehcem olan bu iki ede
biyatı birleştirir ve aralarına 
biraz muhavere, birçok şa· 
mata ve bir hayli de kaba ka
ba latifeler ilave edecek olur
sanız şimdiki operet heyetle· 
rimizin oynadıkları eserlerden 
ala bir nümune elde etmiş 

olursunuz. insan bu kanto ve 
baldır bolluğuna bakıyor da 
acaba bizim yirmi beş sene 
evelki Şamramların, Peruzlarm, 
küçük Virjinilerin kabahati ne 
idi, diye düşünüyor .. O devir
lerde hiç olmazsa yalnız kanto 
ve sadece kapalı bir göbek 
vardı. Bugünkü operet sahne· 
terinde ise kadının artık açı· 
lacak hiçbir şeyi kalmamıştır. 

Türkçe sözlij bir iki filimd~~i 
rollerini görmemiş değildim, 
Fakat objektif oyunlarının ;ır~ 
tistten co1' fazla rol aldığı bq 
nevi filimlerde san' atklırın ha~ 
kiki hüviyetini, kavrıyabilrne~ 
hemen hemen imkan baricin· 
dedir. Bereket veuin iş sah• 
neye intikal edince vaziyet 
değişir. Burada sanatkar, kendi 
şahsi kabiliyetinden başka 
her türlü muavin kuvvetlerden 
mahrumdur. l~te sırf bu se• 
beblerden dolayıdır ki mad· 
mazel Zozoyu sahnede göre• 
bildiğime çok memnun oldum, 
Bize Elen diyarından gelmiş, 
fakat seyyal bir mayi gibi 
derhal içine girdiği kabın 
şeklini almış olan bu madma· 
zel hakikaten çok güzel ala· 
turka göbek atıyor, gerdan 
kırıyor ve vücudunun yalnız 
mahremlerine aşina kalması 
lazımgelcn yerlerini, hem de 
parmaklarile gözümüze sokar 
gibi, birer birer gösteriyor. 
lzmirdeki tiyatro meraklıları 
içinde madmazelin vücudun· 
daki hemen hemen bütün te· 
ferruatı, hatta bilmem hangi 
bacağındaki et benine vann
cıya kadar, öğrenmiyen kim· 
se kalmamıştır sanırım. Ancak 
bütün bunların san'atla ne 
dereceye kadar alakası bulun
duğunu kestirmek; az çok söz 
getirir bir meseledir. 

Herhalde benim kanaatime 
göre sesi pek de fena olmıyan 
ve bilhassa bazı Rumca şar· 
kıları zararsız okuyan Matma· 
zel Zozo ancak bir' operet he
yetinin koristleri arasında yer 
almıya layık olabilir. iş san'at 
bahsine intikal ederse Bn. 
lrma Totoyu kendisine kat kat 
faik telakki etmek icap eder. 

Bir arkadaşın dP.diği gibi 
Matmazelin bize Elen diyarın· 
dan getirdiği san'at eğer bu 
ise ve yalnız lzmirde gördü· 
ğümüz nümunelerindcn iba
retse hiç korkmadan Elen san· 
atından istiğnamızı ilan ede· 
biliriz. 

Bereket versin ki Matmazel 
Zozo Elen milleti demek de· 
ğildir ve gene bereket versin 
ki trajedinin olduğu kadar ko· 
medinin de babası olan Elen 
milleti iki bin küsur seneden· 
beri butün dünyaya hakiki 
san'at örneklerini ibzal etmek· 
ten hali kalmamaktadır. 

Hamdi ftlüzhct Çançar 
------
Romanya V eliahtı 

Bükreşe dönüyor 
Varşova, 26 ( Radyo ) -

Romanya V eliahtı prens Mi hail 
Bükreşe hareket etmişti ... Ga· 
zeteler, bu münasebetle Leh • 
Rumen ittifakından bahisle 
uzun makaleler yazıyorlar. 

Varşova, 26 (Radyo) - Ro· 
manya veliahdı Gran Voyord 
Mihail Bükreşe vasıl olmuş v 
merasimle karşılanmıştır. 

Erkek san'atkarlar için bir· 
şey söyliyecek değilim. Mun· 
tazam bir teşkilata düşmek 
nimetine nail olsalardı arala· 
rında temaşa hayatımızda isim· 
lerini unutturmıyacak derecede 
kuvvetli artistler va~. Fakat 
kadınlara gelince iş maalesef 
böyle değil. Kadın artistlerin 
içinde ancak sayabildiğim bir 
iki hakiki kabiliyeti korumak 
ve kurtarmak istiyorsak ekşi 
ekşi ter kokulu bu kadın eti TAK V j M 
ticaretine artık bir nihayet 11------""'!!'""-----=~~~ Rumi· 1353 ı Arabi-1356 
vermeliyiz. l\lnp ı ı fü:biiilc' el }( 

Operetlerden bahsederken 
kendisine başlıbaşına bir kad
ro kadar kıymet verildiğini 
afişlerin mahiyetinden anladı· 
ğım Matmazel (Zozo Delmas) ı 
ihmal etmek bir haksızlık 
olurdu. 

Şöhreti bizde afakı tutmuş 
ve hatta pek çok da aşmış 
olan madmazel Zozoyu sah· 
nede ilk defa olarak goruyo· 
rum. Vakıa geçen seneler 
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''YBen 'bir,şey_yapmadım,, diyor, fa-
ıkat keciler ve kumbara orta8a. •• 

Zabıta, mühim ve sabıkah 
\ bir < dondırıcıyı · yakalamış, 
ı .mahkemeye vermiştir. .Şükrü 
. adıoı taşıyan 1 bu dolanClmcı, 
ımuhtelif zamanlarda lzmirin 
ımchtelif ·semtlerinde birçok 
!kimseleri dolandırmtŞtır. 

Evvela Emine adında' genç 
·ve fakir bir kaöını, Fransrz 
\konsolosluğuna hizmetçi sıfa
ıtile aldıracağını söyliyerek za
fr'allı kadının ik:i lirasını almış, 

.Alnncakta bakkal B. Musta· 
lanın kıLt küçük Şaziyenin 

eline Karşıyaka vapurlarına 
mahsus bir bilet vererek f ı
rında bulunan börek tepsisini 
almağa giden kızcağızın elin
deki elli kuruşu almış, savuş

muştur. 

Fakir bir adama sokularak: 
- Ben senin hemşehrinim 

yahu! 
Diye samimiyet göstermiş, 

bu adamcağızı bir fabrikaya 
kavas aldıracağını söyliyerek 
iki buçuk lirasını dolandır· 
mıştır. Şükrü, yalnız bununla 
da iktifa etmemiş, derhal bu 
adamın Alsancaktaki evıne 

koşmuş, karısına: 
- Kocan fabrikaya kavas 

girdi, kendisi.ıden depozito 
istiyorlar. Sizde toprak bir 
kumbara varmış. Kocan söy
ledi, o kumbarayı ver, açaca
ğım, parayı senin öntinde sa· 
yıp fabrikaya götüreceğim. 

Demiş, hatta evelce tesbit 
etmiş olduğu için kumbara· 
nın yerini de haber vermiş, 
dolandırıldığından haberi ol
mıyan kadın, gidip kumbarayı 
getirmiş, Şükrü, çakı ile kum· 
harayı kırıp içinden çıkan 12,5 
lirayı alıp savuşmuştur. 

Şükrünün, işlediği daha bir 
çok suçlar vardır. Beş yaşında 
Lütfi adında bir çocuktan bü· 
yük annesi, babası ve annesi 
hakkında malumat aldıktan 
sonra bu çocuğu, Alsancakta 
Hayat sokağında bulunan bii· 
yük annesinin evine gönder
miş ve beş lira dolandırmış
tır. Sükrü, küçük Lütfiye şu 
talimatı vermiştir: 

-Büyük annene git, babam 
beş lira para istedi. Yağ ala· 
cakmış. Fakat sakın benim 
için bir şey söyleme. Ben ba
banın aziz ahbabıyım, beni 
söylersen sonra para vermezler. 

Demiş, Lütfi, bu talimata 
göre hareket etmiş, beş lirayı 
çocuğun elinden kapan Şükrü, 
otobüse atlıyarak oradan kaç· 
mıştır. 

Türkçe bilmiyen bir Boş
nak çocuğuna anasının adını 
söyliyerek: 

Demiş, bu adamcağızı da 
dolandırmıştır. 

Son haffa i içinde bu dolan
dmcınm tuzagına düşen bir
çok zavallılar polise müraca
atla şikayette bulunmuş, ken· 
dilerine bu oyunu oynayan ·şah· 
sın, esmer, uzun boylu, kesik 
bıyıklı, kır saç ve sakallı ol· 
duğunu söylemişlerdir. 

Müştekilere, taharri daire· 
sinde bulunan sabıkalıların 
resimleri gösterilince hepsi de 
kendilerini dolandıranın, sa
bıkalı Şükrü olduğunu söyle
mişler ve Şükrü tutulmuştur. 

Dün birinci Asliyeceza haki
mi B. Kemal Aksüt tarafından 
isticvap edilen maznun Şükrü, 
bütün bu dolandırıcılık vak'a
larmın faili olmadığını söy
lemiş: 

- Poliste ifade verdiğim 
sırada beni dayakla korkuttu
lar, ben de ne dedilerse ka
bul ettim, ne yazdılarsa imza
ladım. Ben suçsuzum. 

Demiştir. iddia makamını 
işgal eden müddeiumumi mu
avini B. Mustafa Sabri Ata
maner de maznun Şükrüye 
bazı sualler sordurdu, Şükrü: 

- Bütün bu suçlan ben 
yapmadım, masumum. 

Demekte ısrar etmiştir. Yal
nız keçi meselesinden bahse
derken: 

- Bu keçiler Zihniye aiddi, 
satayım diye bana vermişti, 

tekrar kendisine iade ettim. 
Demiştir. Bu dolandırıcılık 
suçlarının 11 şahidi vardır. 
Şahidlerin celbedilerek din
lenmesi için muhakeme, başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Fuar civarın
daki cinayet 
Eczacı B.. Mehme-

din katili mah. 
kum oldu 

Eski Fuar sahasında bir ka
dın yüzünden eczacı B. Meh· 
medi bıçakla yaralıyarak öl
düren Talip oğlu Arifin, Ağır· 
ceza mahkemesinde nakzen 
cereyan etmekte olan muha
kemesi sona ermiş ve dün 
karar tefhim edilmiştir. Arit, 
evelce on beş sene ağır hapse 
mahkum olmuştu, sabıkası da 
meydana çıkarılmış ve bu de
fa on beş sene on gün ağır 

hapse mahkum edilmiştir. 

Köymuhta-
• • 

rının cınayetı 

ANADOLU 27 Mayıs 9?~ 

Uluslar Sosyetesi asamble ı 
Menemende bir temsil Ver- ri.yasetine Hariciye v eki-

mek için müsaade almak isti· D A ld 
yen operet heyeti müdürü, ıı·mı·z r. ras seçı· ı· 
jandarma kumandanı ·vekiline 
hakaret etmiş ve tevkif edile
rek adliyeye verilmiştir. 

Yıkanırken pantalonunu 
aşırmış .. 

A lsancakta Şehitler mevki
inde denize giren Emin oğlu 
Şükrünün, kenarda bıraktığı 
pantalonile cep saatini aş ran ' 
Etem oğlu Kazım yakalan· 

Lehistan murahhası, Habeşistanın asambleye mıt' 
rahhas göndermemesi ke)'fiyetini memnuniyetle 

karşıladığını beyan eylemiştir 

mıştır. 

Karısına bıçak çekmiş 

Karşıyakada Osmanzadede 
oturan Veli oğlu Arif, karısile 
kavga etmiş ve bıçak çekerek 
üzerine saldırmıştır. Arif adli· 
yeye verilmiştir. 

Tehdid etmiş 
Gaziler mahallesinde kahve

cilik yapan Süleyman oğlu 
Hüseyin, eskidenberi arası açık 
bulunan Osman oğlu Vahidi 
dövmüş tabanca ve bıçakla 

tehdid etmiştir. 
Bir haydudun marifetleri 

Kestelli caddesinde Remzi 
oğlu Dundar, Halid kızı 11 
yaşında Salihayı bilasebep to
kat ve tekme ile döv.nüş, ço
cuğu kurtarmağa gelen 2 bla
sına da dayak atmıştır. Azılı 
haydud yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 
----------------------
Avda bir facia 
Muğladan yazılıyor: 

Ayın on altıncı günü Kavak· 
dere kamununda yapılan sü
rekavında bir facia olmuş ve 
bir vatandaş kazaya kuban 
gitmiştir.Vak'a şöyle olmuştur: 

Kavaklıderenin Nebiler ve 
Mesevli halkı süre kavı yap· 
makta ve muzır hayvanatı öl· 
dürmek için uğraşmaktadır. 
Mesevli köyiinün Kunduz ma· 
hallesinden Nebi oğullarından 
Mustafa oğlu Murad1a Mu
radın dayısı aynı köyden Mol
la Mehmed oğlu Mehmed be
raberdirler. Bunlar, bir noktada 
yaralı bir domuzun üzerine 
gitmek istiyorlar. Fakat Murad 
bu işde çok tehlike olduğunu 
bildiğinden gitmek istemjyor, 
Mehmed cesaretle ileriye ge· 
çıyor. Bu sırada Muradın 

ayağı kayarak, çiftenin her iki 
gözü de ateş alıyor. Çıkan 

kurşun ve saçmalar :\ıtehmedin 
kalçasına rasgelerek parça
lıyor ve Mehmed olduğu yere 
yığılıyor. 

Zavallı Mehmed biraz sonra 
ölmüştür. Vak'a mahalline mer
kezden müddeiumumi Ragıb 

Can ve doktor Tahsin giderek 
İcab eden muameleyi yapmış

lardır. 

Cenevre, 26 (Radyo) - Bu 
sabah Uluslar sosyetesi asaınb~ 
le halinde toplanmış ve Mı· 
s rın sosyeteye kabul; mese· 
lesini görüşmüştür. 

Habeş meselesine gelince, 
bu hususta ruznaınedc hiçbir 
şey yoktur. 

Lehistan murahhası B. Ku
mam iti söz almış ve: 

- Habeş hükumeti namına 
hiçbir murahhasın gelmemesi 
memnuniyeti mur.ib bir hadi
sedir. Bu suretle dikenli bir 
mes'ele ile karşılaşmamış bu
lunuyoruz, hükumetimin Ha· 
beşistan ile hiçbir münasebet 
ve alakası yoktur. Bunun için 
emri vakie itirazı yoktur. Bu 
meselenin tasfiye edilmiş ad· 
dedilmesi çok iyi olacaktır.,. 

Demiştir. 

fstanbul, 26 ( Hususi ) -
Uluslar sosyetesi konseyi, ya· 
rın toplanacak ve Hatay işini 
konuşarak kat'i bir hal çaresi 
bulacaktır. 

Resmi dilin, bütün Hatayda 
Türkçe olacağı muhakkaktır. 

Dışbakanımız Dr. Aras 

Konsey içtima/arından birinde 
Bay Tevfik Rüştü Arasın, top- Bütün dünyada kıdemli "' 

larıtı için Milletler cemiyeti daimi e~. g~zide Ha!i~iye Vek!l! ol~ 
reisliğine seçilmesini teklif et- Turkıye Harıcıye Vekılı 8' 

· ve teklif 59 mevcud Rüştü Arasın bu muvaffakıY~ 
mı~ ' . . k b l tinden dolayı Türkiye cumhll 
reyın 46 sının tasvıbıle a u . t· . B R" .. Ar,tl 
d.1 . . B R" .. A rıye mı ve ay uştu 

e ı mıştır. ay uştu ras, . . l b "k d . 
samımıyet e te rı e erız. 

~il~.etler cemiyeti riy~s.7t kür- Cenevre, 26 ( Radyo ) j' 
susune çıkmış ve bulun m · Uluslar sosyetesi asamblef ,' 
rahhaslara, kendisine göster- Mısırın sosyeteye girmesifl~ 
dikleri itimad ve alakadan büyük bir ekseriyetle kab 
dolayı teşekkür etmiştir. eylemiştir. __.../ 

Kar ataşta az kalsın bir facia oluyordd 

iki küçük çocuk 
otobüs altında··' 

-------~---------Birisi başından yaralandı, öte' 
kine birşey olmadı 

------------- Dün sabah, saat 8,30 d• 
Beni Ankaraya Karataş tramvay caddesif1~e 

Şehit Fahret~in polis karak0 ~ 
gönderin/ önünde bir otobüs kazası 0 

muştur. Konaktan Güzelyah~' 
Diye ısrar eden yet- gitmekte olan şoför B. Neşeti" 
mişlik ne yapmak idaresindeki 362 numaralı 0r. 

• • büs, yolun bir tarafından f 

ıstı yor• ğer tarafına geçmek isti;e" 
Basmahanede Kamil (efendi) altı yaşında Davi ile sekiz Y' 

hanında oturan Hamza oğul- şında Bünyaminc çarpmış~~ 
!arından Osman oğlu Mehmet Bünyamin, kazayı çok hd~ 
adında bir ihtiyar, dün Bele- geçirmiş ve yere düşmüşse 
diye reisliğine bir istida ver- derhal kalkarak kaçmağa blf' 
miş ve dört oğlu doğub öl- lamış ve evine gitmiştir. 
düğünü, şimdi yetmiş yaşında Davi, daha küçük oldLI! 
olduğu halde bir erkek ev- için birdenbire otobüsün önil! 
!adı doğduğunu bildirmiş: f&r 

- Beni Ankaraya gönde- den kalkıp kaçamamış, şo1' 
Neşetirı, otobüsü fren yap• 

rin, bu oğlumun şerefine Tay- ell 
yare cemiyetine bir tayyare derhal durdurmasına rağıı>"f' 

ön tarata çarpmış, yere dll hediye edP.ceğim. Bende bazı ı' 
tahvilat var, bunları Tayyare müştür. Küçük Davi, başınd r 
cemiyeti merkezine götürece- yaralanmıştır. Vak'a yerine de 
ğim. hal polis ve belediye ııb1~ 

Demiştir. Çok fakir ve ih- memurları yetişmiş, şoför rlf 

- Anan Fatma beni sana 
gönderdi, güttlfğün bu beyaz 
keçi ile iki yavrusu çok zayıf 
olduğu için benim bahçeye 
götüreceğim, yonca ve bakla 
ile besliyeceğim, ver keçileri 
bana. 

15 Sene hapis ve 700 
lira tazminat verecek 

Neticede hadisenin bir kaza 
olduğu anlaşılıyor. Murad tev
kif edilerek merkeze götürül
müştür. 

Cene\ re, 26 ( Radyo ) -
Milletler cemiyeti asamblesi· 
nin fevkalade toplantısı Ekva
tor murahhasının riyasetinde 
olmuştur. Murahhas, Mısır hü
kumetinin Milletler cemiyetine 
girmek için vaki müracaati 
gibi mühim bir meselenin mü
zakeresi esnasında meclis ri
yasetinde bulunmasından bü· 
yük sevinç duyduğunu söyle
miştir. 

tiyar olan bu adamın hal ve şeti yakalamakla beraber P,! 
tavrı nazarı dikkati celbet- viyi de yakındaki Musevi P' 

miştir. Bir muharririmiz, ken- tanesine götürmüşlerdir. ·t 
disini görmüş ve: Şoför, dün adliyeye "eri 

Demiş ve bu keçileri sekiz 
liraya Zihni adında birine sat
mıştır. 

Şükrü, seyyar şeker satıcılığı 
yapan ihtiyar bir zenciyi de, 
kendisini Karşıyakada Alman 
fabrikasına kavas tayin ettire· 
ceğini söylemiş: 

- Bana Hacı Ali (Efendi) 
derler. lzmirde herkes tanır 
ve sever. 

Seferihisar kazasının Kavak
lıdere köyünde Giritli Ayan 
oğlu Hasanı mavzerle yaralı
yarak öldüren köy .nuhtarı 
lsmailin şehrimiz Ağıreeza 
mahkemesinde muhakemesi ne
ticelenmiş, on beş sene ağır 
hapsine karar verilmiştir. İs· 
mail, maktulün veresesine 700 
lira da ölüm tazminatı vere· 
cektir. 

Sermayenin yaralanan 
yUzU 

Tepecikte Umumhanede .ser· 
mayc Bn. Şazimcnti gözü al-

tından çenesine kadar jiletle 
yüzünden yaralıyan Şerif oğlu 
Mustafa, Ağırcezada iki sene, 
dört ay ağır hapse mahkum 
edilmiştir. 

Bir memurun beraeti 
Sahtekarlık suçundan maz· 

nun olarak şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde muhakemesi 
sona eren Kl'ıııalpaşa kazası 

eski nüfus memuru B. Meh· 
met Alinin, suçu sabit olma· 
dığınclan bcı actine karar ve· 
rilmişlir. 

Belgrad, 26 (Radyo) - Mil
letler cemiyeti, bugün Mısır 
hükumetinin Milletler cemiye
tine kabulü meselesini müza
kere için fevkalade şekilde 
toplanmıştır. Toplantı saat 
11 de olmuştur. (49) Muhtrlif 
memleketin murahhasları top
lantıda hazır bulunuyordu. Yu
nan ınuı ah has heyeti reisi B. 
Politis, bir nutuk irad ede
rek, Türkive HaricivP. V.-ltili 

- Sen ne yapmak nıye- miştir. 
tindesin? Bir kaza daha fi" 

Diye sormuş, ihtiyar köy- Dün Şehidlerde Meyank ıJfr 
lü de: deposunda bir kaza olıtl" 

- Her meyvanın tadı laş- Osman oğlu Tevfik ad•~...,. 
ka başkadır. Kiraz, şeftali, bir amele, Meyankökü b• J;-
a~va,. nar biribirine benzem~z. larını taşırken, balyalar, 
Bız .ınsanlar da benzemeyız. biri üzerine düşmüş ve 'fe 
Ne yapacağımı ben şimdiden hafifçe yaralanmıştır. ,,,1 

söy'iyeınern. Belediye, beni An· - d,-
karaya göndersin, sonra gaze· rehattan ibaret oJduğull o"" 
telcr ne yapacağım ı yazarlar, kendisine yeni dokan ~ 
ovakit anlarsınız. ğuna bakması için beled 

Demiştir. Köylünün, sözleri küçük bir yardımda bulull 
İn,. cene ,.,.._ı ........... ı...: ... _ı •. - &!: .. l 
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Avam ve Lordlar kamarasında ıa::m~ Madrid, dün de bombardıman edil-
ispanyaya konulan kon-~ miş, yüzlerce insan ölmüştür 
trol Sistemi iyi gidiyor Rokfelleröldü ispanyada .. bulunan İ;ğfüz komünistlerinden 

/n~iltere, harp J;;;;;,;:;:der/ıen g6nüilü[e. Bilirsiniz "Rokfeller,. adında Ölenlerin miktarı yüz kişidir 
rın reri alınmasını muvafık bulmuyor meşhur milyarder ve kendisine 

petrol kralı., unvanı verilen 
Ve londra, 25 (A.A.) - Avam - Bu heyetler evveli iÖnüllü- bir adamcık vardı. Bu zat, 
ıab ~rdlar kamaraları dün lerin ne suretle avdet edecek· evelki gün 96 yaşında Ameri-
de ~ ~-ç giyme mcraıımın· lerini tahkik edecekler, sani· kanın toprak üstünü terketti 
lan eıı ılk defa olarak top· yen bu avdet işinin ırörülme- ve nüfusta adının hizasına 
~~tlırdır. sini kontrol eyliyeceklerdir. "öldü., kelimesi yazıldı. 

ava ustcşar Lord Cranbourne Gönüllülerin geri alınması Merhum milyarder, son yıl-
nı 111

1 
_kamarasında ispanya cepheden cephe gerisine nöbet !arda hususi bir hayat progra-

Iİ~e ~~ın_den .bahsederek ln· değiştirme suretile icra edile- mına tabi idi. Ne yiyecek, ne • 

1
, ~ u~umetınin gönüllülerin cektir. Cephe gerisine alınan ıçecek, ne kadar zama=-ı, ne 

te;ı k~kılmesi için kendisile muharıbler mıntaka, mıntaka ile gezecek; bunların hepsini 
ol~~ kmeıaiye amade olub tesbit edilecek olah tarassud doktorları tayin ederdi. Hatta, 
lerd 1 !arını diğer hükumet· merkezlerine scvkedileceklerdir. Rokfellerin rahatsız olmaması 
lllııben l<>rdutunu, hükumetin Bu gönüllüler, bu merkezler• ıçın, hususi bir gazete bile 
det asa~at devam ettiği müd- den limanlara sevkedilecek ve çıkarılırdı. Galiba bu gazete· 

Çe aonüll .. 1 · · d d N' k T · "d' nı-. d U erın gerı alın- oralardan memleketlerine gön· nin a ı a ıyor aymıs ı ı. 
atin~ •ha zor olacağı kana· derilmek üzere vapura bindi- Şu bizim bildiğimiz gazf>lenin 
ben~ ~lduğunu ve bu hususta rileceklerdir. Bu hususta bir uydurma nüshası .. Çünkü Rok-
bıııa i ~zı devletlerin ceva· çok müşkülat vardır: feller, bilhassa onu okur-
dut ntııar edilmekte bulun- 1 - Her iki muharib ta· muş. Gazt'tede ne harp, ne 
llle::u,. k~ntrol sisteminin taraftaki iÖnüllülerin aynı za· teslıhat bolluğu, ne buhran, 
devaınunıyetı mucib bir tarzda manda geri alınması meselesi, ne açlık, ne sefalet mevzubahs 
Bilba 

1
.ettitini söylemiş ve 2 - Cepheden geri alına· imiş .. Çünkü malum ya; bütün 

Ve 1a; ırnanına giren lngiliz cak muhariblerin yerine yek- bunlar, vakitsiz yenilen mey· 
bulund:ntuyol _ge~ilerinde silah diğerine muadil olması mes· va gibi. mideyi bozar. Milyar-
llıiftir. ıddıasını reddet· elesi, der cenaplarının sinirleri şah· 

Harb . . 3 - Asilerin Bilbao önünde lanmasın, keyfi kaçıp ta bir an 
1~1 r 1 '-~al~aoya gıren lspan· veyahud hükumetçilerin Mad· evel ölmesin diye, onun çok 
balast ernı en gemide yalnız rid önünde yapacakları esaslı sevdiği bir gazetenin uydurma 
da tern~evcud olduğu hakkın· müdafaa hareketleri için lazım bir nüshasını hazırlar, burnuna 
ailiz •na~ v~rdilderini ve in- olan muhariblerin cephelerden dayarlarmış.. Ve Rokfeller, 
.. ilel ~em~lennin de beynel· geri çekilmesi meselesi. gazetede, mesela her yerde 
lutuld ~nız ~ontroluna tabi ille· hatlardaki muhariblerin refah olduğunu, İtalya ile f n· 

lor~ nu hıldirmiştir. geri alınması meselesinin arz· gilterenin kardeş gibi geçin-
SOnra h~ C:anboume bundan etmekte olduğu müşkülat do- diğini, B. Mussolini ile Bay 
tekiz A~kumetin Fransız, Por· layısile lngilizler bir mütareke Stalinin Berlin ve Parisi kol 
Yet h"lt hlan, ltalyan ve Sov· yapılması teklifinde bulunmuş- kola ziyaret ettiklerini okur· 
"'n ta~r~~ctlerinin Guernica· lardır. Bu teşebbüs bilkuvve muş. Diğer taraftan da eğlence 
itikat . ıbı hakkında bir tah- ve beklenilen cevablar gelme- sahifeleri ve Rokfellerin ken· 
1'ıtti •crası için Bask hüku- den evel akamete uğramış ol- disinden bahseden yazılar. 
~ta lar~ından yapılan müra· duğundan hali hazırda mevzu· Adamcağız, pembe bir göz-
rniş ol~r mütalealarını iste· bahs olan mesele bütün ala- lükle, bunları okur okur; 
!>öyle b~tunu ve hükumetin kadar hükumetlerin ve Valin· - Oh, dünya ne mesudl. 
talcdö....ı_ar taleb kabul edildiği siya ile Salamanka hükumet· Der biraz daha sıhhat ve 

""C b"f• hallere u ~~ ~iğer benzeri lerinin mütehassısların hazır· kuvvet alırmış.. Milyarder ol-
kc '-tiıı~bıkı ıcab edeceği lamış oldukları metni ne su- manın şu tecellisine ve lütfuna 
bıiu: e olduğunu kaydet· retle karşılıyacaklarıdır. bakın. Rokfeller öldü amma, 

w111r. lon • - ezrail bile rüşvet alamadığı 
Cranb dra, 25 (A.A.) - Lord /ngi/tere için yakasına yapıştı. Maama· 
da be ourne avam kamarasın- fih ölüm dediğimiz malum ve 
dtyicte':1it~ .bulunarak Hen· Sanayi sef erberli- mukadder akıbet, ne milyar· 

nia F 1 ngılız büyük elçisi· ğini ikmal etmiştir.. der dinliyor, ne de mangırsız 
J.t., Ba~~ndo De ibare ve Londra, 25 (A.A.) - Milli serseri. 
tİılin la tico vapurları yükle· Müdafaa Nazırı B. lnskip, İn· Bence bu kadar ihtimamdan 
L · Panyol milliyetperver sonra 96 yaşında ölmek, pek 
~ \araf • giliz imparatorluk matbuat ce· 
lllilli"a1. andan musaderesini I münas'!betsiz kalmıştır. Dün 
d "ç'Perver h"'-" . miyetinin içtimaında ngiltere k K e u"umet nezdın a şam onak vapur iskelesine 

Prot t - ile dominyonlar arasındaki as· ıteli p lceı 0 cttitini ve vazi· yaklaşmıştım ki, iki büklüm 
lrı°'İl' c vahim telakk' d keri teşrikimesai tasavvurları bir biçare benden sadaka is· 
••il h"lc" 1 c en hakkında dikkate değer beya· 

le•- · du uınetinin bu hamu· tedi. Duymasınlar amma, çıka· 
"""" erhal · natta bulunmuştur. te old .. ıadesini istemek- I rıp verdim, ya~ını sordum: 
· urunu b'ld B. nskip, lngiltere için bir 91 lo ' İrmiştir - 8 

ndra 26 (AA · hava taarruzunu izam etmenin Dedi .. Yani nerede ise Rok-
llijlliile · ' · .) - Gö- bir hata olduğunu söyledikten 
~n"'- nn geri çekilmesi hak- follerle yaşıt. Fakat buncağızın 

q m··t h sonra <Jemiştir ki: 
'-rafınd u e asııslar komitesi ne doktoru var, ne arayan 
tıPo J an tanzim edilmiş olan - lngiliz ticaret yollarının soranı, ne uydurma veya dos-
~uı, r lta"1ıiliı, Fransız, Alman, himayesi esas iştir. Ve bu hu- doğru bir gazetesi.. Tanrının 
etı Yan m hh h susta her ihtimale karşı koya· bütün günü, sokak sokak bir 
... erı1' tarafındanurak ad~ h"'ke~-- bilecek planlar hazırlannuştır. 
"41.u en ı u u şeyler dileniyor ve lokmasını 

"'erin ~ Dominyonlarda ve lngilterede 8 e gonderilmiştir. çıkarmağa çalı~ıyor. Şu taliin 
u Pli kara, deniz ve hava kuvvetleri işine bakın! 

"rlri 2 ~~n tatbik sahasına arasında talim ve terbı'ye ı'le K' · k d d ·ı da 3 ımınin ar asın an ünyayı 
Ça ~.ıc.· ay zarfında ge· techizatın tevhidi için bu plan- d "'I • 1 tabın· d 1 ayağ.a kaldırıyor, kimini e 
r inı ın ~ İ mektedir. tarda yalnız küçük bir retüş f 
.1_ n tatbiki 1 1()() ()()() 1• çi t sürer gibi toprağın üstün· 
~n f .... la . • • ıra- yapılması kalmıştır. lngiltere d .... d d d ~ b e surun ürüyor a önüp yü 
~lct.r. Plan ar par1~ya mal ola- silahlanmasını temin için sınai züne bile bakmıyor. Çimdik 
~~rinin b.' evve a kendi ara· seferberliğini ikmal etmiştir. -
~"lnıil lırçok noktalarında Ve silahlanma programı tatbik Balina avı 
leriQ -b 1 e bir takım heyet· edilmektedir. Konferans Londrada açıldı 
leri I" u unınasını kabul etme· l Londra, 25 (A.A.) _ Ba· 
!..ı. •121ın°el v 1" · r,·1,·stı·n h..c.dı·se eri ~ e ~n. a ansıya ve r 1 u lina avı beynelmilel konferansı 
~tııka hukumetlcrinin bu lngiltereye bir milyon li- dün 11 milletin iştirakile Lon-
~- ._ muvafakat etmelerini raya mal oldu drada toplanmıştır. 

""'t? e"tedir. ij Londra, 25 (A.A.) - Res· /ngilterede teslihat 
' ql'- mi bir tebli1wde Filistin karı-
..., 11tevi köfesi şıklıklarının l§ 1936 yılında in· vergisi tarhedildi 

it.._-: - giltereye bir milyon lngiliz Londra, 25 (A.A.)- 1937. 
1.ıı.."'""llln, ıaıt 16 d K.. ·· ı· l ld 1 l F k -.ar ~ 

1 
a oycu- arasına ma o utu ve ngi - 1938 inans anunu neşredil-

~ 6 buçukta da, Kitap· terenin Filiıtindeki garnizon· miştir. Kanunun büyük bir 
Ve Yayım komite top· lan ehemmiyetli surette tak· kısmı leslihat vergisine taalluk 

i bildirilmektedir. etmektedir. 

Madrid sokaklarından birinin bombardımandan sonraki hali 
Mevkuf/ar serbest bırakıldı cude getirmeğe mecbur et· Vaşington, 26 (AA.) -

Salamanka, 26 (Radyo) - miştir. Asiler bir kaç mevzi Hariciye Nezareti' Basklı Is· 
Asi kuvvetler hükumeti, 50 elde etmişlerse de biraz sonra panyollara yapılan yardımlar 
kadar lngiliz, Çekoslovak mev- ağır zayiat ile bu mevzileri ile rr.eşgul komiteden bir ra· 
kufu serbest bırakmış ve mem- terketmeğe mecbur olmuş· por almıştır. Bu raporda ko· 
leketlerine sevketmiştir. lardır. mitenin Paristeki Amerikan 

Asi hükumet bu esirlere Bask milisleri kralcıların bir konsoloshanesinden Basklı 500 
gönüllü olarak ispanyaya gel· bayrağını zaptetmişlerdir. çocuğur. Amtrikaya gitmeleri 
melerindcn dolayı kendilerini Madrit tekrar bombar· için vize taleb etmiş olduğu 
mesul tutmadığını ve yalancı dıman edildi beyan edilmektedir. 
propagandalara kurban olduk· Salamanka, 26 (Radyo) - Hariciye Nezareti vermiş 
larını söylemiştir. ihtilalciler, Madridi bombar· oldnğu cevabda komitenin fa· 
ispanyadaki lngiliz ko· dıman etmişlerdir. Şehre, yüz- aliyet ve icraatına karşı sem· 

mUnistleri. Jerce bomba düşmiiş ve yiiz- pati göstermekte arıcak ço· 
Londra, 26 (Radyo) lerce insanın ölümüne sebeb cukların muhaceretine müsaade 

Londrada komünist partisinin olmuştur. etmek salahiyetini münhasıran 
neşrettiği bir istatistiğe göre, Basklı /spangollara Ameri-1 mesai nezaretine bahşeden 
ispanyada halen 400 fngiliz kaca yapılan yardımlar kanunları tadad etmektedir.. 
komünisti n1evcuttur ve 100 - - -
kadar da komünist maktul Yeni şarbon aşısının tesirleri 

düşl:ıü!~· tehir ettiler Hayvanların aşıdan öldü-
Bilbao. 26 (Radyo) - Bask 

cumhuriyeti iki Alman tayya· g"' u•• şayı·aıarı yalandır 
recisinin kurşuna dizilmesini 

tehir etmiştir. - l 1 r 
ihtilalciler biraz Aşıdan ölen hayvan o ursa Ye-

daha ilerlediler .. 
Burgos, 26 (Radyo) - Ha· kafef parasını Veriyor 

vas Ajansı bildiriyor: Menemen kazasının d<,kuz sığırlarını işlerinde kullanmak· 
Leon·Oyedo hattı üzerinde b tadırlar. 

asiler biraz daha ilerlemişler· köyünde koyun, sığır ve ey- d 
• 1 t tb'k d'l · Aşı sebebile boyunların a dir. Asilerin şiddetli bir taar- gır ere a ı e 1 en yenı ve I 

müessir şarbon aşısı vüzünden hafif şişlik hasıl olan sığır ar, 
ruzu bu neticeyi temin etmiş- J • 

b. k h la telef ol tabı'atı' le boyundurul'ra gırme· tir. Basklar şiddetli mukave· ır ısım ayvan rın · ~ 
mete devam etmektedirler. dukları hakkında bir şayia mektedirler. 

Teslim olan Basklar vardır. Dün alakadarlardan Aşının koyun ve sığ~rla~ 
Paris, 26 (Radyo) _ Havas tahkikat yaptık. Aldığımız ma· üzerindeki şarbon muafıyetı 

Ajansının İspanya muhabiri bil· IUmata göre, Ziraat Vekaleti çok yüksektir. 
diriyor: lfıboratuvarlarında uzun çalış· Yalnız beygirlerde görül.en 

ma netı.cesı' nde elde edilen 1 · k' ı s bebı'le be)•gırler 
Asi topçular, Elgalyodaki ö iım va a arı e 

Bask siperlerini bombardıman yeni şarbon aşısı, hakikaten içiu aşının daha az müessir 
etmektedir. Bilbao cenup cep· çok müessir ve faydalıdır, has· hale getirilmesi ve. ondan 
besinde asi piyade kuvvetleri talığa karşı tam bir muafiyet sonra tatbik edilmesı m~v~-

temin etmektedir. fık · go"'rülmüştür. Onun _ıçın 
biraz ilerlemişlerdir. 67 Bask ı 
silahlarile teslim olmuştur. Bu muafiyet, aşı yapılan şimdi Kuşadası kaza~ı koy e· 
Katalonyada vaziyet de· hayvanlarda göriilen ara7. ile rinde hayvanlara yenı aşı tat: 

de sabit olmaktadır. Bu araz, bikatı ile meşgul olan baytarı 
öişmedi. k ğ ı 

Paris, 26 (Radyo) - Kata- sığırlarda boyunlarının bir ta· heyet, yalnı7. oyun ve sı ır arı 
lonyadan alınan haberlere rafının hafifçe şişmesi, koyun· aşılamakta, beygirlere. 8~1 ~a~· 

ı d d k it d h Sule mamaktadır. lşaa edıldığı gı· 
göre, anarşistler Barbasko kö· ar a a arın a ın a u x.. 

l d' gelen. bir şiş şeklinde görülü· bi yeni Şarbon aşısının sı~ır 
yünü işgal etmiş er ır. k h ve koyunlarda telefata sebe-

lki Katalon taburu bu köye yor ve bu arıza, vücutta i as· 
talık nll'kroplarile aşılanan mik- biyet vermediği anlaşılmıştır. 

doğru ilerlemektedir. 
Bilbao, 26 (A.A) - Havas roplar arasındaki mücadelenin Demarşın neticeleri 

ajansı muhabirinden: bir delili sayılıyor. Sığır ve Bugün bekleniyor 

D.. ·ı · t · koyunlarda aşıdan ölen hay· 
un ası erın tayyare erı sa· Londra, 25 (/\.A .) - Adt>-

bahleyin erkenden Bilbao üze· van görülmemişse de aynı aşı k 't · 
600 b · den mı· müdahale esas omı esı 

· d ğ b ) 1 tatbik edilen eygır 
rın e uçma a aş amış ar ve ispanyadaki muhasım tarafları 
bütün gün havada dolaşmış· (15) i ölmüştür ve bu hayva~- I k d 

1 h. t · z· at Vcka· insanlık kanun arına ne a ar 
lardır. Bu tayyareler Bilbaoy11 arın sa ıp erme ıra d · l l 

1 f d t ·nat verı' mümkünse o ka ar naye e • 
bombardıman etmemişlerse de eti tara ın an azmı • 

1 k . miye davet etmiştir. 
varoşlarını bombardıman et· ece tır. 
mişlerdir. Sığırlara gelince, aşılandık- Gönüllü mcselrsi hakkındaki 

Dün akşama doğru asilerin tan sonra bu hayvanların iki müzakereye yarın devam edi-
Dima mıntakasındaki kuvvetli gün istirahat ettirilmesi lazım· lecektir. O zamana kadar bu 
bir tazyikleri hükumetçileri dır, halbuki, iş mevsimi içinde husustaki İngiliz demarşının 
kuvvetli bir müdafaa hattı vü- bulunduğumuı ıçin köylüler neticesi beklenect W 
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'\YüZbaşı, askerce bir seliıiı~vererek 1 
Kiyaraya bir mektub uzath • ~---l 

Bazı. mü~~se-. 
seler liiiyttk 6lna
lar ·yapiiracaklar ~------------------

- .... Görüyursunuz Sinorinal. - Gene müteessirsiniz Sin· - Sinorinam ... 
i işte' kulaklarınızla duydunuz. yorinam! - Felaket kızım, herşey 
· ı Kiyara, kısaca: -7 Evet Rozital.. Çok mus· bitti. Yarın, Dükle evlenmek· 

- Evet! tari'öim .. Maalesef mahkumum, liğim meselesini kat'i karara 
Dedi. Şimdi onu düşünü· Dolean,ın emrindeyim.. bağlamağa gelecek. Kurtulmak 

, yordu. Onun hakkında ve - Gene aynı ümitsizlik.. ümiai de hiç yok ... 
lkendi kalbindeki aşkı mah· - Maalesef öyle .. Evet, o, - Sunu var -
tkum eden ilk kararı şimdi benim nazarımda gene eski 
yavaş yavaş değişiyordu. Meç· kıymetini buldu. fakat Doka, 
lhul Korsanın, hakikaten, Do· bu macerayı artık öğrenmiştir 
ıkanın dediği gibi, adi bir ve beni çok !ena bir vaziyette 
ımaceraperest olduğunu anla· bıra'kmrştır. Şerefim'i t emizle· 
;aydı, ıztırabı çok derin°ola· mdkliğiWı 1için, onun emrine 
.caktı. Çünkü sevdiği erkek, \iymaklığım lazımdır .. 
gözünün önünde düşe~k, al- - Ya izdivacın bir an evel 
.çalacak, bütün hüviyetini kay· yapılmasını da isterse .. 
bedecekti. Halbuki o, Meçhul - Ona da muvafakat ede· 
Korsanın, dillerde dolaştığı ceğim .. 
gibi bir kahraman olmasını Sandal iskeleye yaklaşmıştı. 
istiyordu. Hatta, kendisinden Evvela gondolcu fırladı, sonra 
ebediyen ayrıls~ bile... Rozita çıktı. Hizmetçi kız rıh· 

Gondolcuya: tıma ayak basınca elini Kiya· 
- Biraz açılalım, hava al· raya uzattı. Kiyara, bu eli tu· 

mak ihtiyacındayıml tarak henüz sahile çıkmıştı ki, 
Dedi ve sahilden kırk elli ileriden bir gölgenin çıktığım 

gördü. Kendilerine doğru ge· metre açılınca peçesini açtı, 
liyordu. Durdu, ona baktı: 

göklere baktı: Gelen, yüzbaşı Ventoriyo 
Yıldızlar doğmuştu. Ufukta, 

ince bir sarılık vardı. Biraz idi. h ld h ı 
Bu geliş, her a e ayır ı 

sonra ay da yüzünü göstere· k k 
olmıyacaktı. Çün ü artı onun 

cekti ve gece, görünüşe na· 
her gelişini, uğursuz görmeğe zaran çok güzel olacaktı .. 

_ Acaba nerede, ne oldu? başlamıştı. Yüzbaşı, askerce 
bir selam vermekle beraber Diye mırıldandı. 

Rozita bu mmldanışı duy· 
muştu: 

- Merak etmeyin Sinyori· 
nam -dedi· onun başına bir 
felaket gelmiş olsaydı, şimdi 
Venedik kalesinden toplar atı· 
lır, bayramlar yapılırdı. Doka, 
onu ele geçirse, Venediği 
ayağa kaldırırdı.. Değil mi? 

Kiyara, hakikaten bu ciheti 
düşünmemişti. Sevinçle: 

- Evet -dedi- doğru söy
Hiyorsun Rozital Fakat nereye 
saklanmış olabilir? 

B·ı· k' Bilinmez - ı ınmez ı ... 

k. s· . ' ı ınorına ... 
Gondol ağır ağır ilerliyor-

du. Kendisi için, bir karar 
vermek zarureti vardı. Vazi· 
yet, kalbinin aleyhinde idi. 
Yani bugün tam manası ile 
Dokanm elinde ve emrinde 
bulunuyordu. Bunun aksine 
hareket etmek için, tek çare 

şu idi: 
Meçhul Korsanla beraber 

kaçıp gitmek! 

derin bir reverans yaptı ve 
bir mektup uzattı: 

- Doka hazretlerinin se· 
lamlarile beraber .. 

Kiyara mektubu alırken elle
rinin titrediğini duydu: 

- Teşekkür ederim yüzba· 
şı .. Cevap bekliyecek misiniz? 

_ Hayır, b?yle b.!• emir 
almadım Sinyorınal Musaade· 
nizle çekiliyorum .. 

- Gidebilirsin yüzbaşı •.. 
Yüzbaşının tavırlarında bir 

nevi istihza ve laübalilik sezer 
gibi oldu. Asabi bir bakışla 
yüzbaşıyı tepeden tırnağa ka
dar süzdü. Dokanın yaveri, 
sarardı , fakat beUi etmedi, 
tekrar selam vererek uzaklaştı. 

Kiyara, seri adımlarla sa
rayın bahçesine geçti: 

- Rozita, beni takib eti. 
Diyerek merdivenleri tır· 

mandı. Rozita, derhal mum
ları yaktı, Kiyara da Dokanın 
altın yaldızlı damgasını taşıyan 
büyük zarfı yırttı ve satırlara 
bir göz attı: 

Doka, ertesi gün öğleden 
evel kendisini ziyarete gele· 
ceğini ve hayati meselelerin 
konuşulması icab ettiğinden 
saraydan ayrılmamasını bildi
riyordu. 

Kiyara, sendeledi, Roıita 
yetişib onu kolundan tuttu: 

Bu akşamki pragram 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: 
Saat 12,30 - 14 Halk tür· 

küleri, havadisler, hafif musiki. 
Akşam nesriyatı: 
Saat 18,30 Dans musikisi, 

19,30 spor musahabeleri, 20 
B. Rifat ve arkadaşları tara· 
fından Türk musikisi, 20,30 
B. Ömer Rıza tarafından arab· 
ca söylev, 20,45 Bn. Safiye 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 21, 15 stiidyo orkes
trası, 22, 15 ajans ve borsa 
haberleri, 22,30 seçilmiş mu· 
siki parçalan. 

Ankara radyosu 
Gündiiz: Saat 12,30 · 13,30 

plakla hafif musiki, halk şar

kıları, havadisler. 

Akşam: Saat 18,30 plak 
neşriyatı, 19 Türk musiki hey· 
eti tarafından şarkılar (Bn. 
Makbule ve arkadaşları), 19,30 
saat ayarı ve arapça neşriyat, 
19,45 Türk musiki heyeti ta· 
rafından şarkılar ( Bn. Servet 
ve arkadaşları), 20, 15 konfe. 
rans ( B. Kazım Nami Duru 
tarafından), 20,30 plakla dans 
musikisi, 21 ajans haberleri, 
21, 15 stüdyo salon orkestrası. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 te Türkçe neş-

riyat. 
.. .................... 1 

Veysel hamamı 
acıldı 

' 
Birbuçuk senedenberi kapalı 

kalan Kemeraltı caddesindeki 
çıkmaz sokakta Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edtl
mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh· 
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 
mil mobilyası da yeniden te
darik olunarak saygılı müşte
rilerimizin hertürlü istirahatleri 
temin olunmuştur. Teşrif ede
ceklerin herhalde memnun ka· 
JacakJarı birinci d~fada belli 
olacaktır. Fiatler de son de· 
rece ucuzdur. 

•• 
Kültürparkta fuar hazırlık· 

larma ehemmiyetle devam e~tl· 
mektedir. Basmahaneden Al· 
sancağa doğru, iki tarafı çam 
ağaçlarile süslenen yolun be· 
ton inşaatın~ devam edilmek· 

( l • • , , 

tedi ~ .. Bu yol, fuar gazinosu· 
nun arkasından geçecektir. 
Fuar gazinosunun bodrun kıs
mında büyük bir mutfak vli· 
cude getirilmek .. için yakında 
inşaata başlanacak, ortadaki 
büyük salon ile en üst katta· 
ki terasa da genişletilecektir. 
ikinci büyük havuzun inşasına 
da başlanmıştır. Bu havuz da 
müteaddid fiskiyeli ve çok 
güzel olacaktır. 

fzmirdeki bir çok mühim 
ticarethaneler, büyük bir pa· 
viyon yaptırıb eşyalarım bu 
paviyonda teşhir etmeğe ka· 
rar vermişlerdır. Topladıkları 
paviyon parasını fuar komite· 
sine veren bu müesseselerin 
paviyonunu komite yaptıra· 

caktır. Türkiyenin muhtelif 
ticaret odaları tarafından fuar· 
da paviyon inşası için büd
çelerine koydukları para da 
fuar komitesi emrine verilecek 
ve bu para ile komite büyük 
bir paviyon yaptıracaktır. Ti-

caret odalarının fuara göndere· 
cekleri muhtelif eşya ve ma· 
mulat, hep bu · paviyonda teş· 
hir olunacaktır. 

lzmir Ticaret ve Sanayi 
odası müstakil bir paviyon 
yaptırmaktadır ve bu pnviyo
nun inşaatı epey ilerlemiştir. 

Fuar komitesi, bu seneki 
fuar için ceb takvimi büyük
liiğünde güzel bir broşür ha· 
zırlamaktadır. Bunda muhtelif 
tarifeler, lzmirin gezilecek ve 
görülecek yerleri hakkında 

malumat bulunacaktır. 
Amerika ve lngilterede fu· 

ara karşı alakadar 
Balkan Herald gazetesi (Bir 

çalışma rekoru) başlığı altında 
lzmir enternasyonal fuarı ha· 
zırlıklarından bahsetmekte, gö· 
rülen faaliyeti takdir etmek· 
tedir. Bu yazıda ezcümle de· 
niliyor ki: 

"Türkiye, bilumum ticari ve 
endüstriyel firmalarının çok iş 

yaptığı ve en fazla kazanç 
temin ettiği bir memlekettir. 
Türkiye ile ecnebi memleket· 
ler arasındaki iktısadi müna· 
sebatın inkişafına lzmir fuarı 
büyük hizmetler ifa etmekte· 
dir. Fuarın bir hususiyeti de 
Cenubu Şarki Avrupasımn çok 
işlek bir limanı ve Akdenizin 
en güzel bir şehri olan fzmirde 
yeşil Kültürpark içinde kuru
luşudur. Fuarın modern mü· 
esseseleri, eğlence ve spor 

Birbuçuk~Y, 
1
var ki, üç şehir 

takımlah, 
0

"Milli kfime-> n'in 
pe'şine.takılaiak, 1stanbul, lzmir 
ve Ankara arasında mütema· 
diyen mekik dokcyorlar. Kısa 
bir zaman sonra ise, bu faali· 
yetin ardı alınacak, yerine ge· 
ne mahalli müsabakalar baş· 
lıyacaktır. 

Bu işin içine her nasılsa 
atılmış bir insan olarak ver· 
diğimiz maçların bende uyan· 
dırdığı intibal drı yazmağı fay
dalı buldum: 

1 - Bu memlekette bir ha
kem gailesi, bir de onunla 
beraber yürüyen bir şehircilik 
ihtirası, yani bilakaydü şart 
hakemin kendi takımlarına mu· 
zahir olmasını istiyen bir sa· 
kat zihniyet iptilası vardır. 
Üç şehirde yapılan maçların 
idare tarzı, matbuata aksetmiş 
olsun olmasın, gizli kapaklı, 
ince veya bariz bir hakem ta· 
rafgirliğinin mevcud olduğunu 
bize göstermiştir. Çünkü her 
hakem bir kulübe mensuptur 
ve her maçın da, haftalarca 
sonra verilecek diğer bir maç 
ve onun hakemile alakası var· 
dır. Bizde kuvvetli hakem ol· 
madığını söyliyemeyiz. Çünkü 
hakikati tahrif etmiş oluruz. 
Ancak, bizdeki hakem, o va· 
zifenin icabatım tatbikte ge· 
ridir. Bunu İzmirde de gör· 
dük, Ankarada da, lstanbulda 
da.... Binaenaleyh, gelecek 5e· 

......... ımm .... m:z'! .. ma• 
yerleri ziyaretçi ve ekspozan
ların bütün ihtiyaçlarını tama· 
mile karşılıyacak zenginlik· 
tedir . ., 

Gazete müdürlüğünden fuar 
komitesi reisliğine aşağıdaki 
mektub gelmiştir: 

"İzmir fuarının yüksek ida
reniz altında kısa bir zaman 
içinde kazandığı muyaff akıyet 
ve Türkiye ile ecnebi mem· 
leketler arasındaki iktısadi 

münasebatm inkişafına yaptığı 
büyük hizmetler f ngiltere ve 
Amerikada yakın bir alaka 
ile takib edilmektedir. Fuarı· 
nız hakkında ecnebi gazete· 
lerde ve bilhassa İngilizce ga· 
zetelerde çıkan her yazı ge· 
rek Londra ve gerekse Nev
york halkı tarafından hevesle 
okunmaktadır. İngilizce olarak 
neşredilmekte olan gazetemi· 
zin Balkan memleketlerinde, 
Londra ve Nevyorkta binlerce 
okuyucusu vardır. Fuarınız için 
vereceğiniz yazıları memnuni
yetle gazetemize koyacağımızı 
bildirir, göz kamaştırıcı man· 
zaralara sahih ve güzelliklerine 
doyum olmıyan memleketini
zin ve fuarınızın fotoğrafların· 

dan göndermenizi rica ederiz." 

Böyle bir hareket, tehlikeli 
de olabilirdi. Çünkü Meçhul 
Korsanı henüz layı kile tanımış 
değildi. Onunla savuşub git· 
mek Venedikte bomba gürül· 
tüsü ile pathyacak bir skan· 
dala sebebiyet verdikten sonra, 
Meçhul Korsan da laalettayin 
bir haydut olarak çıkarsa, ha· 
diseyi sadece ölüm temizliye· 
bilecekti. Bu cihet onu kor
kutuyordu. Rezil ve sefil ola· 
caktı. Adının etrafında topla
nan sevgi ve hürmet dağıla

cak, bütün Venedik, bütün 
hıristiyanlık alemi onu tel'in 
edecekti. Bir saniye için böyle 
bir vaziyeti tahayyül eder gibi 
oldu ve titredi... işi mukad
derata bırakmaktan başka çare 

" lzmir Yün Mensucat. Türk Anonim Şirketi -. 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

yoktu. 
içini çekti: 
- Dönelim! 
Dedi... 
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neye, bu senenin tecrUbelerh1' 

den istifade ile girmek lazıı~· 
dır. Bu hususta bilhassa lznııt 
mıntakasının vazifeai çok rnii• 
himdir. Çünkü iki şehir 01.o' 
larını diğer üçüncü ıehirdeO 
bir hakemle idare etmek preır 
sibi ortaya atılmışken bundall 
vazgeçilmiş, bunun yerine t•' 
mamen lrmir aleyhine netice' 
!enen bir şekil tatbik edil' 
miştir. 

Keza, şehirlerde maçlarıtı 
cereyanı arasında seyircilefİO 
de oyun ve hakem üzerine 
müessir olmak gayretine d~ 
tüklerini gördük.. Halk, keJl 
takımını tutabilir; buna hak~ 
vardır. Fakat hiçbir zaat• ·o 
karşı takımın veya hake1111

, 

kendi keyfine ayak uydurırı• 
smı istemekte hakkı yoktur· 

2 - Gene bu maçlardlı 
hakemlerin tesiri ile doğnıllfı 
fakat arkası aranıb sorul~ 
yan bir vaziyet var ki, o 
bir çok takım oyuncuların~ 
milli küme maçlarında kır•!' 
d .. k .. 1 'd' ı b'ıı•~ o u mesı ır. nsan, şu J 
Doğanspor takımının düştüi· 
akıbete bakınca, muharrir ~ 
kadaşımız Çimdiğin ded~ 
gibi, onların bir muhare. 
meydanından dönüb geldiğİ° 
sanıyor. ; 

Keza, An karanın da sak 8' 
lan var, lstanbulun da.. ~·~ 
şerait altında, yani ha ~~ 
kadrolardan epeyce değ!şı( 
likle bitecek maçlar için; . ~ 
tice normaldir" derneğe ı~ 
nın dili varmıyor. Bir k -
hakemlerin bile, idare sis~,~ 
leri, sertlik ve favuller 

kandaki telakkileri ayrı '' 
dır. Halbuki oyunun da: ~; 
kemlerin de muayyen bır dır 
deye ta~i olmaları lazı~ tf 
Mesela lzmirde herhang• ~ 

hakem, herhangi bir m.aç~ 
bir hareketi favul telakkı e ttf 
ken, diğer bir hakem e~ 
hafta, aynı şekilde vuktı .. 
len bir hareketi tabii go ~ 
yor.. Bu görüş ihtilafını~· .. ,< 
sayd gibi maçın neticesı 11 

b' 
rinde müessir bir vaziyet: f 
le intikal ettiğini düşünll'ııl' 
vaziyeti daha etraflıca 1 

mış oluruz. 1 
3 - lzmirli oyuncuları~ V 

trenmanlarda gösterdikl~fl ~ 
übaliliğin emsaline, hıÇ 'tt' 
yerde rasgelinemez. E01'v 
ki, Menemen takımında .• , . ,,,, 
antrenman zaruretıne .!_ 
ve disipline hürmet lzrJl~ 
kinden daha fazladır. ~~,f 
imkan yoktur, çünkü 11ı /, 
amatördür. [Bir kısmınıJl fı 
törlüğü de laftan ibaret 1~ Keza, birleşmiş takı~ e, 
bir antrenörün mevcud•1 
rağmen hala ve hala tsrı' ~ 
anlaşma yoktur. Ferdi ~:I, 
yet ve kudretlerini itirS cİ. 
ğimiz oyuncular bile ~ 
oyunda, muayyen bir t '/. 
ve sistemin icablarını 1 / 
getiremiyorlar. Bu rne1'"1, 
mesela, eski Altay ..,e. ~ 

• 111 .t 
nordu oyun sistemlerırı. t' 
leşemediği hakkında b•1~.Jıf .. ,y~. 
nazar noktaları da işıtı1'~J 

Eski bir s~ 1 

ed ,J'.e 
- Devam eo-

Almanya 0r 
Rusya ile anlatıl•~ ) 
İstanbul, 26 ( Husu5~ 

Almanyanın, Sovyet Rd 
anlaşmakta olduğu L011 

haber verili or. 
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General Metaksas: Türk-Yunan 
ittifakı, tam ve ebedidir~ diyor 

Başvekilimiz, bugün saat 11 de İstanbulda olacak. İnönü, Yu
nan matbuat mümessillerine mühim beyanatta bulundular 

- Baıı 1 nci sahi/ede
tclı:kiriaı. 

lıaı Yunan halkının iyiliği, bizim 
. kımızın da iyiliği oldugu kana· 

•tınde lllrar ediyorum. 
İıtanbul, 26 (Hususi) .- Ata· 

türkün b . 
b

• eyanatı, Balk.anlarda derın 
ır ıe • 

k: Vinç uyandırmııtır. Yeni Tür· 

1 
ı~enin Baniai AtatürkOn bu eöz· 

en TA-L· • 
' -u .. ıyenın ne derece 11ulh· 

'Perver olduğunu bir kere daha 
g~ıternıiı •e ıulb için bir meıncd 
0 atalı: tel&kki edilmiıtir. 
B Atina, 26 (A.A.) - Dün 
a~vckil ismet İnönü şerefine 

Vcnlcn .. · f 
k·ı resmı zıya ett~ Başve· 

1 B. Metaksas aşağıdaki 
nutku ·· ı . . soy emıştır: 
k' - Dost ve müttefik Tür· 
~~ cumhuriyet hükumetinin 

füzıde · · reısıne derin bir heye· can b· · ıssı ve ç k b.. ..k b' ıc . o uyu ır 
d' v_ınçle hoş geldiniz der, ken· 
ıaıne kralı'y t h .. k.. . . 

El e u umehnın ve 
en ın"ll t' · 
1.. · 1 e ının en candan 

ac arnı .hl" nı ı ağ ederim 
Aı· . 

b I ız Baıvekil, aramızda 
L~ unınanız barış ülküsüne 
~ •• ı ıc1 ' ı ri .1 

• ı anlayışa ve menfaat· 
c lllızın · · '-· Türk. Y ıştıraKıne dayanan 
lak Unan dostluğunun .. par· 
Vcs·te Yeni bir tezahürüne 
ca 

1 
c olmuştur. Elen milleti 

d,•scn en kani taraftarların· 
bi? Ve başlıca amillerinden 

0~ ~lduğunuz bu yaklaşmağa 
dı 9rnanınızı unutmamakta· 
k:~ u .. Y~klaşmanın tahakku
hü~k bu.tun faalyietinizi ve 
fetti . aıyasi dirayetinizi sar· 
tır·~ız. Akdi iki memleket 
te,~ıin~e .kat'i bir merhale 
Yeti d trnış ve manevi kuv· 

...., c talcıb ettiği musliha· 

noRSA 
c; Oıurn sat19ları 
3l ~Alacı K. S. 
lt 1(: J. Taran. 12 
2o I\~· ~ •ncr 1 S 50 
16 ş Yotı bira. 17 
ıs p. Rıza H. 15 75 
13 n' Paci 13 50 
g ~ Arditi 12 
4 S naf ban. 17 75 
1 p Uphi Ergin 1 S 

131 · l<ılark 11 
i3ı88 Yekun 
iJao1 ~ Eaki satış 

U. satış 

K. S. 
15 50 
18 50 
17 75 
15 75 
13 75 
12 
17 75 
15 
11 

\ıı. Lncır satışları 
l 71 1 ıcı K. S. K. S. 

18~ nhi~r ida. 3 3 
83957 ~lcı yekun 

~ U. satış 
~ 1~ G~hi.re sabtları 
~ 8 ınsı K. S. K. S. 

' -rl 1\ Utday 5 875 6 8125 

~ 1 8: 1• 3 315 3 315 
~ 8 4 25 4 25 
~s ~dırı 3 625 3 625 
·:"38 1(: Pamuk 41 44 
~ !(~:" •pağı 50 53 
~Pala. 250 445 

1~ıeltme 
~~i . 'Yıs/937 tarihli ga· 
~Ci1!ın Yedinci sahifesinin 
, .. ~•rıı Ve altncı sütunların 
"'-'' ;da .lzmir Birinci icra 
k~ll~ u. ılanının 17 inci 
~ttrı.g bırinci artırması 25· 
~'tlıij 37 yazılacak iken 
L '""tttr •0~/Haziran/937 ya· 

· uzeltiriz. 

~~~~----· ........ ··~···-~~-----~~~~-
ne gayelerde olan ittifakımı
za yeni bir rabıta ilave 
edegeldiğiniz bu ittifak yalnız 
hükumetlerimizin bir eseri ol· 
makla kalmıyarak milletleri
miz!n derin hissiyatma ı ama
m en tekabül etmesi itibarile 
bilhassa sağlamdır. iki mem· 
leket birbirlerine halisane bir 
surette el uzatırken ve ·o za· 
mandanberi mütem&diyen ar· 
tan bu itimadlı dostluğu tem· 
hir ederken anlaşma ve sıkı 
teşriki mesai politikasına doğ
ru kat'i olarak yürümekteki 
menfaati idrak etmişlerdir ki 
kendilerine yalnız böyle bir 
politika mukadderatlarını mü
salemet ve emniyet içinde ta· 
kib imkanını verebilirdi. Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki 
bu ittifakın akdi için hiçbir 
gayreti ihmal etmemiş olan ve 
yeni Türkiyenin kurucu ruhu· 
nu temsil eden asil Türk mil· 
Jetinin Büyük Şefi Ekselans 
Kamil Atatürkii tazimle yad 
ve siyasi dehasile ve münev· 
ver vatanperverliğinin memle· 
ketiniu verdiği ve Yunanis· 
tanı samimi surette sevindiren 
muazzam inkişafı karşısında 
derin takdir ve hayranlık his
lerimi ifade ederim. 

ittifakımızın değeri evelce 
pek bulanık olan bu bölgeye 
getirdiği yatışma ve sükun ile 
ölçü edilen bir barış unsuru 
olan balkan paktının akdini 
mühim surette kolaylaştırdığı 

göz önünde tutulunca ittifakın 
emniyetin teşkiline olan yar· 
dımını kayde ihtiyaç var mıdır? 

Dört devlet geçmişteki mü· 
cadelelt:rden pek çok çekmiş 
olan milletlerimizin harabele· 
rini imar kuvvetlerini ekono
mik inkişaflarına tahsis ve her 
türlü tehdidden iri bir istik· 
bali istihdaf edebilmeleri için 
bütün gayretlerini yarımadada 
mevcud vaziyetlere riayet edil· 
mesi ve barışın muhafazası 
için toplanmış olduklarını tek· 
rara ihtiyaç var mıdır? 

Nihayet balkan anlaşması 
hiç bir kimsenin aleyhine mü
teveccih olmadığı cihetle dört 
devletin bütün balkan millet
leri arasında teşriki mesaiyi 
ve anlaşmayı genişletmek ve 
tamamlamak üzere tezahür e· 
decek bütün hüsnüniyetleri 
teşvik eden muslihane gayret
lerini yorulmaz bir surette 
takib edeceklerini bir kere 
daha söylem eğe lüzum var mı? 

Bugün yaptığımız dostane 
görüşmeler esnasında gerek 
iki memleketi ve gerek Bal· 
kan antantını alakadar eden 
bütün meselelerin tetkikine tc· 
vessül ve aramızda tam görüş 
birliği mevcut olduğunu ve 
dört memleket arasmda mev· 
cut sıkı tesanüdü müşahede 
ve tesbit ettik. 

Aziz dostum, bu görüşme· 
lerden müheyyiç bir hatıra 
muhafaza edeceğim. Sizinle 
şahsen münasebete girmek için 
çoktanberi beslediğim arzu 
hamdolsun tahakkuk etmiştir. 
Gerçi şahsiyetinizi temyiz eden 
güzide meziyetleri esasen bili
yorum. Fakat şuna inanınız ki 

sizi dinlerken size verilen ki· 
yasetJi sıfatın ne kadar ye· 
rinde olduğunu hissettim. 

Kadehimi Türkiye Cumhur 
Başkanı Ekselans Kamal 
Atatürkün sıhhatine, dost ve 
müttefik asil Türk milletinin 
itila ve refahına, şahsi saade
tinize ve nazik refikanızın sa· 
adetine kaldırıyorum. 

Başvekil B. ismet İnönü, 
aşağıdaki nutukla cevap ver
miştir: 

-Beşeriyet ve medeniyetin 
kıymetli ve sevgili merkezi 
olan Atinaya dost ve müttefik 
memleketi şimalden cenuba 
kat' ederek geldim. Her tarafta 
gayret ve dinçlik eserlerile 
temayüz eden bu memleketin 
insanlan tarafından hakkımda 
S?Österilen sempati doğrudan 
doğruya memleketime ve dev· 
!etimizin şefine müteveccihtir. 
Bunun gibi Ekselanslarının 
şimdi söyledikleri sözlerde bü· 
tün bir mihmannüvazi ve asa
let tezahürünün çok kıymetli 
ifadesi değil midir?. 

Ekselansınıza ve asil kahra
man Yunan milletine Türk 
milletinin muhabbetlerini arz 
ve buna derin teşekkürlerimi 
ilave ederim. Türk ve Yunan 
milletleri arasında asırlarca de· 
vam eden mücadeleler kat'i 
bir dostluğa ve sağlam, sar· 
sılmaz bir teşriki mesaiye 
münkalib olmuştur ve hiç şüp
he yoktur ki bu intikal dev
resi harb sonunun en çok dik
kate değer hadiselerin ruhi ve 
manevi kıymetli bir istihale
sidir. fptidada tahakkuku im· 
kansız bir temenniye şahid 
imişler gibi şüpheli olan mü· 
şahedeler iki memleket ara· 
sındaki mesainin kısa bir za· 
man içinde iki millet tarafın
dan pek büyük ve hakiki bir 
sevinçle karşılanmış olduğunu 
ve milletin arasındaki müna· 
sebetlerin bir ittifaka müncer 
olduğunu görmediler mi? 

Aramızda mevcut antant 
kordiyalin kuvvet ve değerini 
daima muhafaza ettiğini söy· 
lemek benim için büyük bir 
zevktir. Dört devlet barış ül
küsü ve hudutlarının emniyeti 
evel kaydettiğiniz veçhile hiç
bir kimsenin aleyhine müte· 
veccih olmaması ve daima 
Balkanlarda geniş bir musli· 
hane teşriki mesaiye açık bu· 
lunması itibarile en sağlam 
barış teşekkülü haline gel· 
miştir. Üç sene gibi kısa bir 
zamanda halisane mahiyetini 
bütün dünyaya isbat etmiş 
olan Balkan antantı bundan 
dolayı tamamen ve hakkıyle 
iftihar edebilir. 

Keza Balkan antatının fink· 
siyonlarında ve tesanüdünde 
fili bir değeri mevcut oldu
ğunu da kaydetmekliğime mü· 
saadenizi rica ederim. Bu an· 
tantın mevcut toplantılarında 
görüşülen barış mevzuları 
devletlerimiz tarafından saclı· 
kane bir surette takib edil· 
miş ve hatta ikili üçlii temas
larımızda da görüşmelerimizi 
sanki dördümüz de hazırlan· 

müşterek 

menfaatlerinin ve barış iil
küsünün egoizm ve separa· 
tizm ruhuna asla müsaid ol· 
madığını gösteren bir tesa· 
nütle sevk ve idare ettiğimizi 
müşahade ve tesbit ettik. Bal· 
kan antantının tesanüdü hak· 
kında müşahitler arasında hiç· 
bir şüphe mevcud olmamasının 
barış lehine doğru bir anlayış 
olduğunu buradan resmen he· 
yan etmenin faydalı olduğuna 
kani im. 

Aziz Başvekil ve dostum; 
iki devlet münasebatını ve İş· 
tigalimz çerçevesine giren bey
nelmilel meseleleri Ekselansla
rilc tetkik ettik. Yüksek seciye 
tezahürlerini çoktanberi hny· 
ranlıkla takdir ettiğim ve fi· 
kirlerini itinıad telkin eden 
açık bir kalple ve vuzuhla 
ifade eden Ekselanslarının ge· 
niş ve kavrayan görüşleri beni 
Ekselanslarına daha ziyade 
bağladı. 

iki memleket arasındaki 
dostluk ve ittifak münasebet· 
)erinin ana temeli olarak Ma· 
jeste Kralın büyük ismini ve 
bu yüksek sosyetede tazimle 
anmak benim için mesud bir 
vazifedir. Majestenin aziz mem· 
leketinde nisbeten kısa bir 
zaman içinde başarmağa mu· 
vaffak olduğu maddi ve ma· 
nevi kıymetleri yüksek eser· 
lerle beynelmilel sahada barış 
için gösterdiği çok değerli 
alaka ve gayretler hakikaten 
hürmet hissile mütaleaya la· 
yıktır. 

Kadehimi Yunan kralı Ma
jeste ikinci Jorjun sıhhatine, 
dost ve müttefik asil Elen 
milletinin itila ve refahına ve 
şahsi saadetinizle nazik refika· 
farın saadetine kaldırıyorum. 

Atina, 26 (A.A) - Hare· 
kelinden evel matbuat mümes· 
sillerini kabul eden Başvekil 
ismet İnönü Atinadaki ika· 
metinden ve Başvekil B. Me· 
taksasla şahsen temasından 
çok memnun olduğunu söyli
yerek demiştir ki: 

Güzide meslektaşımın yük· 
sek meziyetleri beni çoktan· 
beri kuvvetli sağlam ve iti· 
mad telkin eden seciyesine 
bağlamıştı. Kendisile doğru· 
dan doğruya temas ederek 
sahamızA giren meseleleri 
tetkik edince takdir ve itima· 
dım bir kat daha arttı. 

Majeste tarafından kabul 
edilmekle müşerref ve kendi· 
!erinin memleketime karşı sa-
mimi ve dostane hisler izhar 
buyurduklarını görmekle pek 
bahtiyar oldum. Majestenin 
mufahhaın şahıslarında umumi 
barış davası için çok yüksek 
ve değerli bir nüfuz görü· 
yoruz. 

B. ismet lnönü balkan an
tandından bahsederek demiş· 
tir ki: 

- B. Metaksasla gerek iki 
memleket dostluğunun ve ge· 
rek balkan antandının sağlam 
mahiyetini kaydettik. Başvekil 
Metaksas iktidar mevkiine gel· 
diğindenberi balkan antandı 

bağlarının kuvvetlenmesine sa· 
mimi surette hadim olmuştur. 
Bunu bilhassa kaydetmek İcab 
eder. 

Bir gazetecinin lngliz mat· 
buatının lstanbuldan aldığı bir 
telgrafta verilen ve B. İsmet 
lnönünün bazı büyük devletler 
tarafından Yunan hükiimetinin 
büyük devletler arasındaki si· 
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Sümerbank ve Emlak ve Eytam 
Bankasının kurumudur 

••• 
EGE GENEL ACENTELIGl 

Sümerbank izmir Yerli mallar pazarı 
Kemeralh Hükumet caddesi No. 36-4 IZMİR 

Telgraf adresi: T I f . ( Direktörlük 3308 
GÜVEN İZMİR e e on. Servis 2285 .. 

.~. 

• • 

&il 
=-~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~=-=-~ 

- .,.rk spor kurumu lzmir böl-
g si aşkanlığından: 

Alsancak sahası büfesi, Vasıf Çınar caddesinde Atış ve atlı 
spor lokali büfesile yine Alsancakta Halk sahası büfeleri ~1-6· 
937 den 31-5-937 tarihine kadar bir sene müddetle ve pa-
zarlık suretilc icara verilecektir. ihale 31·5-937 akşamı saat 
7 de Beyler rnkağında C. H. P. merkezindeki :dairei mahsu· 
sada yapılacaktır. · ~ 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere daireye müracaatları. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

1 - idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 
için 100,000 kilo süt ve 100,000 kilo yoğurt 31 Ma· 
yıs 937 pazartesi günü saat 15 d.e T~phanede sat. 
al. komisyonunda kapalı zarfla eksıltmesı yapılaca.ktır. 

2 Südün temin bedeli l 1250 lira ol~p ılk ~emınatı 
843 lira 75 kuruştur. Yoğurdun tahmın bedelı 15000 
lira olup ilk teminatı 1125 liradır. . 

3 - Şaıtnamesi lstanbul Tophane sat. al. komısyonunda 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 sayıl~ kanunun 2 v~ 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerınde yazılı vcsı· 
knlarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ih~le 
saatından bir saat evvel Tophane satın alma komıs· 
yonuna vermeleri. 13 18 23 27 1448 

yaseti karşısında Türkiye ve vekil İsmet lnönü şu cevabı 
Yugoslavyn kndar istiklal mu· 
hafaza edememiş olduğunu 

doğru bulup olmadığını tah
kike ınelllur edilmiş bulundu-
ğuna dair olan haber hakika- için 
te muvafık mıdır? Sualine Baş· 
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Vapur Acentası Ucuz, az e ı z la ç ş lerı -
ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında -

KUMPANYASININ - = 
HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KliLDI R DILltR ! 

.. HERCULES" vapuru 29/ -
Mayıs/937 tarihine doğru ge· = 
lerek yükünü tahliyeden sonra -
BURGAS VARNA ve KÖS· = 

H©ım<9Jü NlUı~lr-\1®~ <Çalrllçaır = 
-

TENCE için yükleyecektir. 

SVENSKA ORIENT Li· = 
NIEN KUMPANYASININ = 

11SAIMA
11 

vapuru 28/Ma· _ 
yısta gelip doğru ANVERS - e = 
ROTTERDAM, HAMBURG, -mı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı 111ı ı ıııı 1 ıııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111n• 

BLAK-FLAK 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek il8.çidir. SCANDINAVYA ve FINLAN-] 

DIY A limanlan için yük ala
caktır. 

"VIKINGLAND,, Motörü 
4/Hazirnn/37 de doğru bekle· 
niyor. : (yalnız) DANZIG ve 
GDYNIA limanlarına yükle· 
yecektir. 

11AASNE11 vapuru 15/18 
Hazirana do2'ru bekleniyor. 
ROTTERDAM HAMBURG 
SKANDINAVY A limanlarına 
yükleyecektir. ---SERViS MARITIM RU· 

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/Hazirana doğru bekleni· 
yor. MALTA, CENOVA ve 
MARSILYA limanları için yol· 
cu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
accnta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

V.N. 
W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

"' -

DEUTSCHE LEVNTE Ll- nc~~~S:;;:ını;;::ıfrs:I:~i:llfotahassıs 
NIE. HAMBURG. 

G.m.b. H. Dr. Demir Ali 
,,ARKADIA,, vapuru 11 Kamçı oğlu 

Haziranda beklenilmektedir. Cilt ve Tenasül hastalık-
ROTTERDAM, HAMBURG, ları ve elektrik tedavisi 
ve BREMEN için yük kabul lzmir - Birinci beyler sokağı 
eder. Elhamra Sineması arkasında 
AMERiKAN EXPORT LI· Tt>lefon : 3479 

NES 
The EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
SERi SEFERLER 

PlREden AKTARMALI 
"EX CALIBUR,, vapuru 4 

Haziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER,, vapuru 18 Ha
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEV-YORK için hareket 
edecektir. 

"EXOCHORDAn vapuru 
16 Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

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

THE AMERICAN EXPORT 
LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

,,EXPRESS,, vapuru 10 
Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN. BÜKREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. KÖS 
TENCE, SULINA, KALAS 
ve KALAS aktarması olarak 

bütün TUNA limanları ıçın 
yük ka bul eder. - -

JOHNSTON WARREN 
LINIES LİMiTED. 
LIVERPOOL 

"INCEMOkE,, vapuru 30 
Mayısta LlVERPUL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara· 
caktır. BURGAS, VARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, KA
LAS ve IBRAIL için yük ka· 
kabul eder. 

SOC. ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARl

TIME 
"BUDAPEST , vapuru 29 

Mayısta beklenilmektedir. BEL
GRAD, LIMASOL, BUDA
PEŞTE, BRATISLAVA LİNZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 18 

Haziranda beklenilmektedir. 
ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

"UM DAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta. 

lığı ltd. 
ı e 

d 
" GRIGORIOR ,, vapuru 

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

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

"JACOB CHRISTENSEN .. 

A 

ası 

Limited 
Vapur Acentası 

Birinci kordon Recs binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN Ll
NES LTD. 

"LESBIANn vapuru 27 Ma· 
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
rncak ve aynı zamanda LON-
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

EGYPTIAN,, vapuru Mayıs 
nihayetinde LİVERPOOL ve 
SWANSEAdan gelip yük çı· 
karacak ve aynı zamanda Ll
VERPOOL için yük alacaktır. 
TEH GENERAL STEAM 

NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT" vapuru 5 

Mayısta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden ncentn mes'u
liyet kabul 

vapuru 26 Mayıs beklenil· 
mekte NEV·YORK limanı 
için yük alacaktır. 

.. IRELAND ,, vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENT A
UGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 
2ci. Kordon No 88 · 

İzmir. 

er yerde sat1lll' 

•• lzmir Muhasebei Hususiye mU" 
dürlüğünden: 

No. Cinsi Mevkii 
7 Ev Tilkillk caddesinde 

28 . " Karşıyaka iktisat sokağında 
71 Ağaç zeytin " Soğukkuyuda 
28 " .. Buca Üç Kuyularda . 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleti 

yazıh akar 17 -5-937 tarihinden itibaren temdiden bir ay içinde 
pazarlık suretile kiraya verilecektir. Kirasına talip olanları~ 
şartları öğrenmek üzere hergün Muhasebei Hususiyet müdür•: 
yetin varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de encünıe"' 
vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe günleri sa•t 
10 dan onikiye kadar vilayet daimi encümenine müraca&t1''1 
ilan olunur. 25 26 27 28 1~ 

lzmir Memleket hastanesi bıd 
tabibliğinden: 
Sahn alınacak er· 

zak ve cinsi Miktan Kilo 
Sadeyağ Urfa 5100 
Zeytinyağı 1600 
Süt (inek sütü) 40000 
Yoğurt 30500 
Pirinç 19600 
Makarna 57 50 

Eksiltmcmin ilin ~ 
An müddeti ila ihale ~ 

15151937 den 3/6ı93 
il 

,, 
,, " 

•• 
ti 

,, 
it 

,, 
Şehr~e 710 ,, 1 
Şeker 9700 191Sİ937 den 7/6/93 
Pirinç unu 700 " 

,, 
Çay 300 il 

,, 
Kaşar peyniri 435 ,, ,, 
Un ŞOO " 

,, 
Sabun 6100 " 

,, 
Yeşil sabun 300 ,, ,, 
Çamaşır sodası 4200 ,, ,, 
Gaz suyu 2160 " 

,. 
Soma maden kömürü Ton 90 ., 11 

9gt 
Ağaç kömürü 3000 22/5/937 den ıo/61. 
Buz 3000 ,, '' 
Kefen bezi Metre 2000 ,, ,, 
Amerikan bezi Metre 11620 ., ,, • atlllk arsa Battaniye Adet 150 ,, •' 
Filit 200 ,, 11 

Güzelyalıda Recaizade ve Terlik Çift 300 ,, '' 
Selamet sokakları ile mah· Paltoluk kumaş Metre 150 ,, •' 
dut köşebaşında 427.75 D 4000 ' ana eti ,, ' A 
M.2 bir arsa ehven fiatle )&JP_~ satılıktır. lzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri için lüzumu o "fi:, 

Talipler T. M. C. resmi karıda cins ve miktarları gösterilen muhtelif yiyecek, t 0 ~ 
ilan işleri bürosunda Naci ve yakacakların hizalarında göst~rilen tarihlerden itibartlfi~ , 

gün müddetlerle açık olarak eksıltmeye çıkarılmıştır. ,, 
Tokaya müracaatları. ı "' J C3!03oİ~:&Dı-lmQ:---• olanlar eksiltme şartnamelerini anlamak ve % 7 5 nıu ~p·, 

teminatlarını yatırmak üzere her gün lzmir Memleket ·ııf 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111\ nesi idaresine ve pey sürmek istiyenlerin de yukarıda cJ~i_ 

karşılarında sarahaten gösterilen günlerde yatırılacak ~t ,/ 
muvakkate makbuzlarile beraber lzmir Vilayet encuııı, 
müracaatları ve teminatı muvakkatelerini yatırmıyanlar111 ı'F 
meğe iştirak ettirilmiyecekleri ilan olunur. 21-23-26·29 

TO 
R 

Refik Lütfi Or 

_ 111111111111111111111111111 ııı •. o 0 kt 0 r .• 11111111111111111111~ 
; A. Kemal Tonay 

Zevkinizi okşayacak poz - Bakteriyolog oe bulaşıcı, salgın : lıastalıklafl 

Temiz işçilik - Birinci Sınıf Mutahassısı 
Hükumet civarı Kaymakam = (Ver em ve saire) 

0 
,-I 

Nihad bey caddesi No. 20 = 8aamahauo istasyonu kaqııındaki Dibek sokak ba110da 3 
6

1' = ev ve muayenehanesinde eabah ıant 8 den akeam ıııat 
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