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G n~ler 

Parti [teşkilatında vazife 
· alacaklardır 

Hariciye Vekilimizin Bağdad seyahati çok mühimdir 

Şark misakı sul için mü
him bir amil olacaktır 

Bay Ruzvelt 
iktisadi vaziyetin ıslahı için 

bir plan hazırhyor 

Parti başkanının dün akşamki ziyafeti 

''BUtün enerjiyi BUyük 
Şeften alıyoruz.,, 

~--~----~·1~------~~--

1 r ak, dostluk muahedesinden başka hükıimetimizle 
bir de iktısadi anlaşma imza edecektir 

Istanbul, 1 (Hususi) - Ha

riciye Vekili B. Tevfik Riişdü 
Aras, Haziran ibtidalarında 
Bağdada gidecek ve orada 

Irak ricalile konuştuktan son· 

ra Tahrana geçerek lran zi· 
mamdaranı ile mühim temas· 

larda bulunacaktır. 
Alakadarlarca verilen malu· 

ınata göre, Türkiycnin sulh 

Y~lundaki siyasası, bütün Şark 
ınılletleri tarafından son de

rece takdir ve tnsvib edil

mekte olduğundan, lran, Irak 

ve Afganistan ile Türkiye ara· 

~tnda tam bir ahenk mevcud

dur. Bu itibarla Hariciye Ve
kili B T vf"k R·· d.. A · e ı uş u rasın 

seyahati, çok verimli netice· 

ler verecek derecede mühimdi".' 

Türkiye, Irak, Iran ve Af
ganistan arasında akdi muta-

savver olan dostluk misakı, 
şarkta sulh için büyük bir 

• amil olacaktır. 
Irak hükumeti, Türkiye ile 

akdedeceği dostluk muahede-

sinden başka bir de ticaret iti

lafnamesi için hükumetimizle 

mutabık kalmış bulunuyor. Bu 
muahedeye göre, Irak, mah

sullerimizin bir kısmını mem
leketimizden alacak, ve bunun 

için hiç bir kayıd koymamak 
suretile Türkiye - Irak arasın· 

daki iktısadi münasebatın in· 

kişaf ın1 temine çalışacaktır. 

~~~~-----~-... --~~--
Çok samimi bir hava içinde geçen 

ziya( ette nutuklar irad edildi 

B. Hul 
~l',york, 1 (Hndyo) - .Nev

vork Taymi!' gı17.1·tesine gör~, Bay 
Ruzvelt cihan iktısadi vaziyetinin 
ıslahı hakkında bir plan hazırla
maktadır. 

Bu pilin. mucibince bir cihan 
iktısacli konferansı toplanacak ve 

konferansta beynelmilel bütün 
mualliik meseleler halledilecek.tir. 

Şehir 1\Icclisi, )ıllık faaliyetini 
sona erdirmio n : belediyenin büJ
çe~\ni bazırlamı~tır. Bu eneki Lüd· 
çenin ha:r:ırlaumaıın için hakikaten 
çok ı:alışılmıştır. Vali ve Cumhuri
yet Halk Parti!lİ başkanımı?. B. f'az
lı Güleç, bu müna~ebetlo Jün ak
eam Şehir :Mecfüi üyeleri şeref ine 
saat l 9,30 da izınirpalas salonunda 
mükellef bir ziyafet vermiştir. Zi
yafette vali \"e pıırti lıa,kanımız B. 
Fazlı Güleç, Müstahkem Mevki· ko· 
mutanı General BurhancJJiıı ,.e 
maiyeti erkanı ile Balıkesir ı;aylavı 

B. Hacim Muhiddin Çarıklı, De· 
nizli uylavı B. Haydar Rüşdü Ök
tem, ağırceı.a rf'isi B. Süreyya, vali 
muavini B. Cavid Ünver, emniyet 
direktörü SalahedJin AslanlLorkud. 

r ' Alman tayyareleri, 4 ln-
giliz şilebini bombaladı 

Bay Fazlı Güleç 
sıhhat miiılürü Cc\'dct Saraçoğlu 

\e Şehir l\lccliııi ilyeleri \"C gazete· 
cilı•r hazır bulunmu~lardır. 

Ziyafet, çok samimi hasbıhal· 

lcrle seç vakte kadar etmiş, lıir 
aralık vali. ve parti lıa§kammız B. 
Fazlı Güleç nyağn kalkarak şu ,·e· 
ciz nutku irad etmi~ıir: 

Valimizin nutku . 
- Sayın Şarh:ıy ve Şehir l\lcc-Bilbaodaki sivil halk Bu haber, henüz teeyyüd etmemiş olmak. 

İngı•lt F h ı· la beraber Londrada teessür uyandırdı .. lisi azalar! 

• ere ve ransa, a a 1 istanbul, 1 (Hususi) - 15 Alman tagqaresinin /s-

ıle ço ki e·lb d j panga sularında dört ıngiliz. şilebini bombardıman 
Bu akşam vaki olan davete 

icabetinizden dolayı hepinize le· 
:ekkür eder, riyasctinizde değerli 

arkaJıı:ım B. Behçet Uz olduğu 

halde hepinizi hürmetle selamlarım. 
cu arın 1 ao an ettikleri bildirilmektedir. Bu haber, henüz teeyyüd 

- Sonu 4 ncü sahifede -----------nakl•ını• •ıst•ıyorlar etmemiş olmakla beraber, bütün Avrupada fle bilhas-
~ sa Londrada derin aki$ler yapmıştır. 

F - lngiliz Hariciye Nezareti, mesele ile yakından ala-
ransa, Gerıeral Frankonun bu hususta JJ. Rüşdü Aras kadal" olmuş ve kontrol için ispanya sularında bula· 

itiraz etmemesini bildirecek Ko,_n_t_C_i_a_n-0-----ı nan Ingiliz amiralından izahat isıemiştir. 

Oçok·AnkaragUcU 
berabere 

. Londra, 1 (Radyo) _ Fr:ınm: bao kadın ve çocuklannın t:ıbliye· T. d _J d \. 
~yasi meJ;ıafilinden alınan haber· ine muhalefet edilmeme i için Sa- ıran an aön ü.. K t• ı T f. k k d 

,,/ Bu gidişle Üçok, 
göz açamı;acak! 

~reıanh::r~~!o.rmaneeatı nheüzkd-uı·nmdeetiıı·Sratlac-. Iamanka mııkamatı nezdinde tı·şeh- Roma, 1 (Radyo) - Bugün a 1 ev 1 ve ar a aşı 
lUI. 11 bii tc bulunduğu bildirilmektedir. 

~c > üsıe b 1 I saat 11,50 de Kont Ciano, Ad d k ı d ı 
Bkilhaodald u ~:~ıuo~tu:·eB:oıeııc~uel<lhbanün, Londra, ı (A.A) - ngiliz hü· eksperlerle birlikte Linoryo ana a ya a an 1 ar 

l\tıığldbiyeuen mağlubiyete ko
tan Üçok, dün de, Ankaragücünün 
fena oyununa rn(;ınen, ancıık ~-2 

beraberlikle çıktı. Bilhassa Ali ve 
Şiikrü bu takımda yerleri olmıya· 
cak kadar bozuk oynadılar. Basri 
de ilk devrcıle çok fena idi. l"amık 
da muvaffak olamıyaolar orasında· 
dır. Yani takım halimle bir bozuk· 
luk.. Misafirlerde fzınirli razmi, 
ukatlığı dolayısile yer ıılmamı~tı. 

l\luea da yoktu .. 

• ,., kümeli Bitbao bülgesi ehil ahalisi· 
tırtanhnaBJ . . t k ~ h h a yo 

h na ıtiraz cdilmem~~i nin tahli)·eeine müıaharet edilmesi ayyare ararga ına av · 
nkkındadır. 

hakkında Bask hükumeti tarafın· Jile vasıl olmuştur. 
ı . ı .. Lo~dra, 1 (Radyo) - iogiliz dan yapılan ınüarcnat üzerine bu Kont Ciano, hariciye me-
ıı.auınesı h ü . 
ınu ynıımış~S 0n lcvkaliide bir içti- i§e yardım eımeğc karar vermiştir. murlan tarafından karşılan· 
d k" . ır. u içtimada Bilhao· Uinaenalc,·Jı Bask hükumeti t 0 ı eıvil halk k J mış ır. 

1 . 10 urtanlması me· tarafından nıulıarih olmıyan ibti- T (A A) f J 
e e 1 müzakere cdilmi~tir. İran, 1 . . - ta yan· 

\1 ~ yarlann, kadınların ve çocnklann 
' ınnrı haberlere ö f T 

Hariciye T • S re, ngı ız tahliyesi için icalı eden tedbirler 
C7.arctı, Bahriye • euıreıi ittihaz edilclia-i zaman 1 nıriliz hü-

va ıta ile d " ~ 
onnnma\a Billıaoılan k.l".mclı· hunlardan arık denizde 1n-ınubacir nakl a k, u .. 

nıııycs· · CCf' vapurların hi- t>ili:r. filo u himnycsinılc nakledile· ını cınretnıiştir. 0 

Loııdra ı (n-d ccl ''11purlar \'erecektir. 
L ı ' 1.w yo) - Endayda 

u unan İngiliz ef iri yakında Ce· Kam sulan hududuna riayet 
ııenedcn ı•eJın· 1 k arzusunclnn mülhf'm olan Lu ka~·d 
1 c ış o an ·ırmızı c:alih · 
ıeyeti rei!i doktor Jüno da \'ardır. nııkliyatın emniyetine halel vcrmi-
Irt 1ngiliz cfiri ve doktor Jüno yccPktir. Zira Bilhuo limanının 

1 baoılaki sivil halkın .kurtarıl· müsait\ mı.iyeli dolayı~ile kıyı ha-
ıııa&ı h d l ı k 1 h •
1 

ueu uo u Bilbao hükümcti tarya an vapurıarı ura su arı u-
1 e ınüzakeraua huluuaeaktır. duduna kadar hima)ı' ı·Jilcbilecek 
fell loodr,:ı, l (A.A.} - Siyasi mab. vazİ)Clte bulunmaktaılırlıır. Esasen 

_ erde f rıımız hükıiıuetinin mı. a i gemiler lıiçLir zaman Lıu hudıı
------- du a~nı:ımışlardır. 

Bay Mi klas Hesmi mahfcller tahliyenin her 

Yarın Peştede bulunacak türlü parti nıüluhaı:ası dışın:la ya· 
pılacağını ve lıundau sivil ahalinin 

B. Mikllis 
. Peşte, 1 (lbdyo) - Avusturya 
cumburr .. D 
Da ~eı. ay Mikllls Ba§Tekil 

b 
1 Şuıuıg ıle Lirlikte 3 •t 

ura,·a 1 ı' ayısta 
' vıuı olacaktır. 

trmıınıcn i tifnde eılccc~ini tasrih 
etrııcktedirler. 

llilbaoılaki jngili1; konsolosu 
işiu tam bir Litaraflık iı:in<lP. ya-

pılıııa.ıııı tt>nıine mC"ınur edilıni~tir. 
Bu şartlıır içiutle lııı:;iliz hiikiıı:1eti 
Salıı,ınnnka lıiiJ.ıiuwıinin ı.ıhliyeye 
mani olınıığr tcşcLhiis ctuıiycec~ini 

zannetmektedir. Bıınuııla hernher 
İngiliz lıükfımı•tirıin miizabııretc 

karar ,·erdiği hu in ıni i~iıı yup1J. 
ma.ı ıı iJNiu tasvihinr b:ıglı lıirşcy 

dt•ğildir. A ilerden lıeuiiz hiçbir 
işar :ılınamamı~tır. Şalamunka ile 
Bilbao ara ııııla rt•hiıwlf'Jİn müb:ı

ılelc i bııkkrntlnki suale lı cııüz jtı· 

nite de ccvnb vermemiştir. 

Bahar bayramı 
Dün 1 Mayıs bahar bayra

mı idi. Resmi daire ve mek· 

tepler kapalı idi. Halktan bir 

kısmı kırlara çıkarak güzel 

havadan istifade etmişlerdir. 

Kont Ciano 
Arnavutluk görüşmelerinden 
sonra neşredilen bir tebliğde 
Kont Cianonun Kral Zogo 

ve Arnavutluğun ileri gelen

leri ile iki memleketin siyasi 

ve ikhsadi münasebetleri hak· 

kında birkaç kere samimi mü· 

zakerelerde bulunduğunu kay

dettikten sonra şunları ilave 

eylemektedir: 

Her iki taraftan da 27/11/22 
tarihli muahede ile 1913136 
tarihli itilaflara istinad eden 

iki müttefik devlet arasındaki 
derin dostluk hisleri teyid 
edilmiştir. 

Umumi sulhun menfaatine 

olarak arada mevcud müna

sebetleri 15/3/37 tarihli ltal

ya • Yugoslavya itilaflarile 

hemahenk olarak inkişaf ettir· 

mek arzusu da aynı zamanda 

teyid edilmiştir. 

-
Firariler, zabıtamıza tabanca çekmek 
istemişlerse de birşey yapmağa muvaf

fak olamadan yakalanmışlardır 
istanbul, 1 (Hususi) - Ga

la postanesi veznedarı Hüsnü

yü öldüren ve ağırceza mah

kemesinde idama mahkum 

olduktan sonra lstanbul hapis-

hanesinden kaçan Tevfik ile 

suç arkadaşı Abdullah, Ada-

nada Ceyhan otelinde yaka

lanmışlardır. 

Emniyet direktörlüğüne ge· 

len haberlere göre, katiller, 

Türkiyeden kaçmak üzere Ce· 

nub hudutlarımızdan Suriyeye 

geçmeğe karar vermişler ve 

İstanbuldan kaçınca, Afyon 

yolile Adanaya geçmişlerdir. 

Tevfik ve Abdullah, ilk fır· 
satta Suriyeye geçmek mak· 

sadile Adanada indikleri Cey· 

han otelinde birkaç gün ah· 

vali takip etmişler ve müm

kün olduğu kadar nazarlardan 

uzak kalmağa gayret eyle

mişlerdir. Fakat lstanbul za

bıtasının İşe verdiği ehemmi· 

yet ve bilhassa matbuatın yap· 

tığı etraflı ve vazıh neşriyat, 

katillerin vaziyetini büsbütün 

müşkülleştirmiş ve bunların 
bulundukları odadan çtkma· 

)arına adeta mani teşkil ey· 

!emiştir. 

iki meçhul yolcunun bu çe· 

kingen vaziyeti, otel sahibinin 

nazarı dikkatini celbetmiş ve 

katilleri yakından takibe baş· 
lamışhr. 

Katiller, evelki gün bir fır· 
sat bularak otelden çıkınca, 
otelci kendilerini adamakıllı 
teşhis ve derhal zabıtaya ha

ber vererek yakalattırmışhr. 

Katil Tevfik ve suç arka· 

daşt Abdullah, jandarmaların 
muhafazası altında dün Ada· 

nadan yola çıkarılmışlardır. 

Bunların, yarın (bugün) bura· 

ya gelmeleri mukarrerdir. 

Katil Tevfik ve suç arka

daşı Abdullah, kendilerini ya

kalıyan zabıta memurlarına 
tabanca çekmek istemişlerse 
de tabancaları alınmış ve hiç 

bir hadise çıkmamıştır. 

Birinci devrenin kısmı aza· 
mında Üçoklıılar, Ankaragücü kale· 
sinden aynhnndıkları lı:ılde, bütün 
mubadm hattı, ndctn gevezelikle 
u:r11şarak bir yığın fırsatı öldürdü· 
]er. Buna mukabil Ankara R:ığiçi, 

İzmirlileri otlatarak çok yakından 
takımının birinci golünü çık:ırclı. 

İkinci hııftayımdıı Şükrü ınu• 
hucim lınuındao h:ıf hattına alındı, 
fakat Şükrü oracla da oymyamadı. 
İzmir üçüncü ve beşinci dakikada, 
birinci i Adilin, ikincisi Basrinin 
ayağından iki gol çıkardılar \'C An· 
karaaücü kalesini, on beş dakika o 
çember altına aldıklıın halele ba§ka 
gol çıkaramadılar. 30 ıncı dakikada 

- Sonu 7 inci sahijede -

Nihayet ayrıldı 

irlanda, müstakil ve de
mokrat bir devlet oluyor ------

Jy eni devletin bayrağı; yeşil, beyaz 
portakal renginde olacaktır 

ve 

Dulılin, ı (Radyo) - Yeni lrlanda kanunucSllsisi neşreclilnıiştir. 

Yeni Jı:aoun, Jrlanda hükumet reisinin lngiliz kralı namına hareket 
eden bir r.ııt olınaeına nihayet vermiştir. lrlanclo hükumet reisi, lrlanda 
baş hemşireei UO\'alll ile ycıJİ. ilene Vazife görecektir. 1 rfnodn ef İr olmak 1 

ve göndermek hu usunda müstakil ve muhtardır. 

Serb~t Irlanda hükQmcti, E. U. 1. t!. rüwzilc zikredilecek ve 

demokrat olacaktır. 

Jrlandanın yeni bayrağı, y~ıl, heya.z ve portakal renginde olacnktır. 

Paris., 1 (Radyo) - Jrlnnda kanunue asisi Londr.ıda d rin akisler 
y•pnıııtıt. Bu kanunueaaııi, ıimaU lrlandaya da şamildir, 



--------------------•ANADOLU------------.... ------- 2
1
il931 

Beşiktaf • Genç-

Uçub gidenler 
Sivrisinek - F 
mücadelesi , 'i ...... 

Çocuklar ve:bayram_ irfan Hazar 
J&miri rahim bir yuvaya benzetirim; bağnnda yidirip içirdiği, bin 

mımeuıe palazlandırıp pırrr diye uçurdağu ipek yavrulannı ara sıra 
lmiln- önürideıı geçiririm. Askeri kıraathanenin eski mükc·llef köoel~ri, 

ıa.t1'-1ppafBoın palavra kulubile nihayet bulan salonları, Gaf far zadtttin ve 
• rönünüo sandalyeleri, masaları, bir dılc gelse, neler, neler anlat· 
zlar bize .. 

ltimbilir koç müzisyen, kaç riyaziyeci, kaç fcleefcci e kaç ~debi· 

tça ilk yemlerini oral:mla loplamışlarılır!.. evzad merf: umlardan, Türkçü 
eciblerden, Ömer Seyfı·ddindes, U,akilcrden, fı0matl Zübtulerı.len, Vuıf 

ecatilerdeu, Tokadiılen im tarafa doğru haltinız. Resmi tt'ockküllc· 
fırmaları olmıyan bu !ıuım~i ve ıerazad '•üıneler, zaman zaman 

kiki cemiyetlere tnş çıkartacak dereced · ·( fckkur varlığımıza müessir 
atlardır. 

Ehemmiyetle devam 
ediyor. 

Her J'ür kabveııiui bor görmiyeliıtl' Kalem çıraklığımızın ilk dersini, 
tııı!'PDB tecrübc!ılerimiziıı en göz kararUc1,.ıoı o kah,;derde yııpttk. 

Şımdi, yuvaya sadık kalan \e ondan rek bir gıiu olsun ayrılmak İs· 

miyeo anne kuşları düşünüyot'tım! Onları hepiniz bilirsiniz .. AAır a~ır 
Brkler. Ağır ağır konu~url•r. Oknmaktan ve dors vermekten benizleri 
rarmı,ıır. Yu\alarında yetı& bddiycn mini mini yavrular, onların baş· 

eaditelerini lt'Şkil ellt•r. Yt'm bulmak! H ızan dört beş cildin içinden 
k J,., b~clay tanesi dııbi dde edt'uıemeuin ne fdiiket olduğunu tah· 

.,.. 'f'derıioiz ... 
P.rrrr dıye tamirden uçub giden ve şimdi \atanın hangi köşelerinde 

anduklan mah\ıu olmıyan yıtHularl Yuvalarınız karıleflt'rinizle gene 
ludur. Gene iskemleler, maııalar, sıralar, ağaçlar, kür üler, anne ku~lar 
li yerindedir, Ancak tıiı ) oksun uz; «'Y mt'.çhul dallarda yeni yuvalar 

uran Te ipek yurular yapan küçük anneler, g•mç annelrr! Anneanneniz 
l.mir yalnız 1117.lerle m .. suılıltır. 

ineli okunmu' mu, 
okunmamıt mı? 

Umumi harpte Fransızlara 
yardım için Amerika ordu-
1Upda hizmet etmiş bir ada
•n başından garip bir ma-
cera geçmiştir, 

Delikanlının harpte kullan
dıta bawlu annesi kanştırır
ken bavulun bir gözünde kü· 
Pk bir İncil görmüştür. Bu 
rıncili kendisinin gönderdiğini 
.. brlıyan kadın, küçük bir 

'kle kitabın oğlu tarahn
'Clan bir defa olsun açılmadı· 
jım anlamış ve oğluna: 

- Oğlum, sen harpte bu 
incili biç okumadın mı?. 

Diye sormuş. 
- Okudum .. 
- Hertarafını mı? 
- Evet. 
- Bence sen bu kitabı aç

madm bile .. 
- Bilakis .. 
- Şu halde yedinci sahi-
. n arasında ıu 100 doları 

;tteden görmedin? 
Ve kadın bunu söylemekle 

mcilin yedinci sahifesindeki 
tOO dolarlık bir banknotu çı
karmış ve almıştır! 

Sabırla•• meselesi 
Eski masallarda işıklara •sa· 

bırtaşı. tavsiye edilirmiş! 
Bizce, masalların bu sabır 

lllfına Piyer Lemuan adlı 
.aamcaj'lzla Madlen Jino is
mmdeki kadıncağız da vardır! 

.. kü bu iki sabı?'lı kul, Pa
l'İllİ olmalarına rağmen tam 
56 sene nişanlı kalmışlar ve 

Bupn dofacak 
çocuklar •• 

' 

busene evlenmete 
olmuşlardır! 

Bu iki nişanlının 
cidden tuhaftır. 

muvaffak 

macerası 

Bay damat nişan olduktan 
sonra 1871 Fransız· Alman 
harbine iştirak etmiş, harpte 
yaralanmıştır. Bu yaranın icabı 
olarak bir ayağı da kesilmiştir! 

Gelinin ailesi, tek bacaklı 
damada taraftar olmamışlar, 
iki nişanlının nikahlanmasına 
mani olmuşlardır. 

O zamandan bu zamana 
kadar ne damat, ne de gelin 

kalplerini başkasınalvermemişler 
fakat yarım asırdan fazla müd
det binbir müşkülatla karşı
laşmışlardır. Nihayet busene, 
her müşkül halledilmiş ve ni· 
kiblan kıyılmıştır. Amma ... Bay 
damad 96, Bayan gelin de 70 
yaşına basmışlardır. 

Ne kadar doğru... Gönül 
kocar mı biç?. 

Paris ve Londranın 
nUfusul 

Paris ve Londra isimlerini 
duyunca milyonlardan bahse
deceksiniz; fakat biz size di
yeceğiz ki, Paris ve Londrada 
ancak ... 23 nüfus vardır. 

Hayretten küçük dilinizi 
yutmadığınıza, fakat bizim coğ
rafya malumatımızın sıfır ol· 
duğuna bükmettiğinize eminiz. 
Bununla beraber, karar ver
meden bizi dinleyiniz, rica 
ederiz: 

Bahrimuhitiatlaside iki kü
çük adacık vardır ki, bunlann 
mecmu nüfusu 23 dür. Ve bu 
iki adacığın ismi de Paris ve 
Londradır! 

Okyanuslar1n derinliQil 
Okyanusun en derin yeri 

Bu ~ gbil, güneıin ve 9000 metre sanılmaktadır. Fa-...._in nlfua albDda güzel ve kat son olarak Okyanuslarda 
~li bir g6n olacakbr. Biui derinlik tetkikatı yapmakta 
• bibi itler için bagdıı çok olan fen heyeti Maryan ada· 

bir gindir. Jt'akat ba:n lan yakınında 9,636, Tutga 
• tetebblalerde ademi muvaf· 

... yet ihtimalleri çoktur. Kermarikde 9,427, yeni Po-
Bagla dolacak çocuklar eem· meranyada 9,140 metre de-

dk " mmıiı olacaklardır. Mu· rinlik tesbit etmiştir. 
tabiatım aayeaiııde bayatla- Niçin hastalanıyoruz? 

nada daimi kolaylık -.e yardım 
klerdir. Kızlar için aile kur· Durup dururken hastalanı· 

.. _. ______ mBtkmtJı olacak fakat aile nz; çok defalar, bu bastahk-

bnbileaJeıe euclet mabdcludir. lann nereden ve banga sebep· 

~~-;' ler altmcla ..tdi6iai ~-.... , miiu ~·~~ ~1l!;~ o r 

Sivrisinek mücadelesine de
vam edilmektedir. Belediye 
zabıta memurlarından ayrılan 
muhtelif kollar, beraberlerinde 
arabalarla mazot taşımak su· 
retile ev, ev dolaşarak su ve 
hela çukurlarına, sokaklardaki 
su birikintilerine mazot dök
mektedirler. Bu sene sivrisinek 
mücadelesine büyük ehemmiyet 
verildiği için iyi neticeler alı
naeağı tahmin olunuyor. 

Salmalar 
Köyde oturmıyanlar · 

da verecek 
Köylerde oturmıyan, fakat 

arazisi ve evi olduğu için sal· 
malarda kendilerinden para 
istenmiş olanlar vilayete mü
racaat ve şikayette bulunmuş

lardı. 
Vılayet, bu mesele ile ala

kadar olmuş ve salmaların, 
bu gibi şahıslara da teşmili 
doğru olmıyacağı mütaleasın· 
da bulunarak bunların yalnız 
bekçi parası vermeleri muva· 
fık olacağını ileri sürmüş, va· 
ziyeti Dahiliye Vekaletine bil· 
dirmişti. Hatta bu mesele yü-
zünden Şurayı Devlete bile 
müracaat edilmişti. 

Dahiliye Vekaletinden vari
datı az olan köylerdeki sal-
malarda köylülerin veraset ve 
yol vergileri yekununun yarısı 
nisbetinde mükellef tutulma
lan ve bu salmaların, köyde 
oturmıyan ve fakat arazi ve 
emlaki olanlara da aid oldu· 
ğu bildirilmiş olduğu için ih
tiliflı olan mesele de halle
dilmiştir. -----

Muhasebei 
hususiye 

Resim sergisinden tablo 
alacak 

Halkevi salonunda açılmış 
olan resim sergisi büyük mu
vaffakıyetle devam etmektedir. 
Mektepler talebesinden başka 
sergiyi ziyaret edenler pek 
çoktur. 

Memnuniyetle haber aldı-
2-ımıza göre, lzmir muhasebei 
hususiye müdürlüğü, ressam· 
larımıza bir teşvik olmak üzere 
sergideki resimlerden bir kıs
mını satın alacaktır. 

ltalya.Avuıturya 
Viyana, 1 (Radyo) - Avus

turya gazetelerine göre ma· 
yısın ortalarına doğru, Avus
turya ile ltalya arasında yeni 
ticaret ve iktısadi mukavele
lerin müzakerelerine başlana
caktır. Bu münasebetle Avus· 
turya Ticaret Nazırı ve bir 
heyet Venediğe gidecek ve 
müzakereleri idare edecektir. 

yoruz. 
Doktorlar bile, hastalannın 

hastalıklarını dotrudan doğ· 
ruya ne gibi bir sebep ve 
tesirle geldiğini tayin edemez· 
ler. Fakat Amerikalı doktor 
Morgel, Monsori parkından 
bir avuç çamur almış ve bunu 

teleskopla muayene edince, her 
hastalıta aid olmak üzere 60 
milyon faal halde mikrop bul-

Memlekette, çocuk haftası tezahüratı, müsamereler, eğlence· 
ler devam etmektedir. 

Bu meyanda Alaşehirde de hararetli tezahürat olmuştur. 
F otograflarda üstte Alaşehirde yavrular eğlenirken, aşağıda da 
Acıpayamın Dedesil köyünde müsamere veren çocuklar gö
rülmektedir. 

MAHKEMELERDE 

Ulucak köyü cinayeti
nin sebebi 

Biri başından tutmuş, öteki 
de bıçaklamış .. 

Menemenin Ulucak köyünde 
Karaaliyi bıçakla yaralıyarak 
öldürmekle maznun Abdullah 
ve kardeşi Salih ile oğlu Ha
lilin muhakemelerine evelki 
gün şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde başlanmıstır. Vak'a 
geçen Kurban bayramının bi
rinci günü olmuştu ve dava 
evrakına göre, cinayetin sebe
bi anlaşılamamıştır. 

Maznunlardan Salih ve Ab
dullah, cinayette hiçbir alaka
ları bulunmadığını söylemişler, 
Halil ise, vak'a günü eve 
doğru giderken birkaç el si
lah atıldığını, evine girince 
Körali ve Seyfeddinin kendisine 
küfür ve tabanca ile hücum 
ettiklerini söylemiş ve: 

- Ben de bu bıçakla Aliyi 
vurdum. 

Demiştir. Dinlenen amme 
hukuku şahitlerinden Ayşe de
mistir ki: 

- Vak'a günü bayramdı, 
ben köyün ihtiyarlarından ol· 
duğum için kadın erkek bir 
çok kimseler gelir, elimi öper· 
ler. Akşam üzeri Karaali ile 
Seyfeddin de geldiler, bay
ramlaştık ve evimden çıktılar. 
Biraz sonra iki silah sesi işit
tim, kapının önüne çıkarak 
baktım. Abdullah ile Salih, 
Kar&aliyi yere yatırmışlar, bı
çaklıyorlardı. Halil de ayakta 
duruyordu. 

Diğer şahitler ise Abdullah 
ile Salibin Karaaliyi yere ya· 
tırdıklarını, Salibin, Karaalinin 
başını bastırdığını, Abdullahın 
da bıçakladığını söylediler. 
8uı phitlcr ı~ı.emifti, mu· 

hakeme bu şahitlerin celpleri 
için başka güne bırakıldı. 
~~~~~---~~~~~ 

Vali Bay 
Fazlı Güleç 

••••• 
Tetkik seyahatinden 
dün akşam dondü .. 

Küçüle Menderes havzasın
daki muhtelif kazalarda mü
him tetkikler yapan valimiz 
Bay Fazlı Güleç, dün akşam 
şehrimize dönmüştür. 

Varşovada 
Musevi aleyhtarhl)ı 
Varşova, 1 (Radyo) - Mu

sevi aleyhtarları, Musevice 

gazetelerden birinin idareha
nesine taarruz etmişler, makine 

ve tevzi dairelerine bomba 
atmışlardır. Zabıta mütecaviz-

lerin bir kısmını yakalıyarak 
tevkif etmiştir. 

Gazete idarehanesi tahrib 
edilmiş bir haldedir. 

B. Leon Blum 
lvon Delbosla konuştu 

Paris, 1 (A.A.) - Başvekil 
Blum ve Hariciye Nazın Del· 
bos ispanya hadiseleri ve bil
hassa Bilbaonun vaziyeti etra· 
fında uzun uzadıya görüşmüş· 
lerdir. 

Ôyle zannediliyor ki bu gö· 
rüşmelere sebeb Pariste bir 
heyeti murahhasanın başında 
olarak bulunmakta olan Va· 
lans hükumeti Hariciye Nazırı 
Delvayonun Fransız hükumeti 
pezdindeki tetebbüaleridir. 

lerbirliği 2-2 
••••• 

Oyun çok ~evkli 
geçti 

lstanbul, 1 (Hususi) - Be
şiktaş - Gençlerbirliti, bupn 
2-2 berabere neticelenen bir 
oyuıı verdiler. Hakem lımir' 
den eski Altınordulu Bay Mus· 
tafa idi. Oyunu gayet rüzel 
idare etti ve defalarca alkış· 
landı. 

ilk devrede Gençlerbirliği, 
Beşiktaşın enerjik oyununa 
karşı daha fazla bir enerji ile 
ve zaman zaman üstünlükle 
mukabele etti, bir gol çıkardı. 
Devre 1-0 bitti. 

ikinci devrede Betiktaş iki 
gol attıktan sonra Hakkıyı 
müdafaaya almak gibi bir hata 
gösterdi. Bundan istifade eden 
Gençlerbirliği bir gol daha 
çıkarak berabeliği temin etti. 

Turgutluda 
19 Mayıs bayramı. 

na hazırlık 
Turgutlu, 1 (Hususi muha· 

birimizden) - 19 Mayıs Spor 
bayramı aynı zamRnda müta· 
rekenin kara günlerinde Büyük 
Şefimiz Kamil Atatürkün Sam· 
suna ayak bastığı ilk gün ol· 
duğundan bu iki bayramın li· 
yık olduğu ehemmiyetle kut· 
lulanması ve büyük ve parlak 
tezahüratı ihtiva edecek prog· 
ramın esasları şimdiden hazır· 
lanmağa başlamıştır. 

Bilhassa gençlik spor bay· 
ramı olan 19 Mayıs bayramı· 
na halkın da geniı mikyasta 
iştirakini temin için Partimizce 
büyük tertibat alınmıştır. 

Eski yeni 
Belgradlılann en çok acıdık

ları oey. ıehirde eski hiç bir 
batıra kalmamış olmasıdır. 
[Kaleden başka!] Şimdi bura 
şebircilerininin harap ve pek te 
değeri olmıyan bir tekkeye 
nasıl sarıldıklannı göneniz, 111 
Hacıbayram caddesindeki ca· 
miin bile nasıl bir hazne ol· 
duğunu anlarsınız. 

Şehirler yenileşirken, eskiyi 
iki türlü korumak lizım: Biri 
maddeten yıkmamak! Oıkü· 
darda Sinanın bir eserine ya· 
pıldığı gibi... ikinci manen 
yıkmamak! Borsada Muradiye 
kapısındaki Utin harfli kireç 
kabir gibi... Bu kireç paıçası 

acaba hali orada mıdır? 
Onun için lstanbul, Bursa 

ve hatta bütün Türkiye şehir· 
lerinde san'atkarlarla mühen· 
disler birlikte çalışmalıdırlar. 
San' atın kontrolunu tesis et· 
mi yen belediyeler, keıki on 
parasız kalıp bir çivi çakamaz 
hale gelseler! 

Bir gün, lstanbul ve Bursa, 
ve bu iki şehri içine alan eş
siz Marmara bölgesi ile bir· 
l•kte, dünya seyyahlarının alan 
merkezi olacaktır. Eter çimen· 
to iman tarih ve sanat eser
lerini ve onlara çerçevelik eden 
peyizajlan tabrib etmezse! 

Hakikati, insanları ve on
lann hayatını da pitoresk ser
mayesi içine alarak bizi 1&rk 
miskinliğine hapsetmek isti· 
yen Piyerloti ile, Karacaala
med servisini veya Buna Mu
radiyesini iptidailik zanneden 
beton mühendisi anıında an· 
yıp bulacataz. [Bu tabir ile 
mühendisleri delil, pek ileri 
memleketler müstesna olmak 
üzere, her tarafta az çok hü· 
küm liiren bir zihniyeti lcas
d~I} • Fatay 
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Londra otobüs şoförleri _ 
grev ilan ettiler -·-· Milyonlarca halk, nakil vasıtası 

· bulmakta zorluk çekiyor 
•
1 
.. Londr~, 1 (Radyo) - Otobüs şoför ve müstahdemlerinin 

1 an etmış o_~dukları umumi grev münasebetile bugün bütün 
Londrada goze çarpan bir başkalık vardı. Milyonlarca halk 
tr.amvaylara hücum etmekte ve giiç halle yer bulabilmekte: 
dırlcr. 

Gene deniz-, 
cilerimiz 

Dün diplomalarını 
aldılar 

İstanbul, 1 (Hususi) - De
niz lisesinden 52 genç, bugün 
merasimle diplomalarını aldı· 
lar. Bu gençler, ' staj için Ha
midiye mektep gemisine ge· 
çeceklerdir. 

Binicilerimiz k~ö~lendiğine göre, Nakliyat Nazırı, pazarlı si günü sendika 
er anıle k kt M b . b" . onuşaca ır. aa aza, grevın, bir haftadan evel 
ıtmıyeceği söyleniyor. Beşinciliği almağa 

Türk· R •t•IA.f muvaffak oldular .. 
ıye-• usya 1 1 a na• lstanbul, 1 (Hususi) - Ro· 

mesl• t d•k d•ıd• mada 6 ekib müsabakasında as 1 e 1 1 birçok milletler arasında be· 

. Paris, 1 (Radyo) - lstanbuldan bildirildiğine göre, Tür- şinciliği alan binicilerimiz, şid· 
~tı'yl;f ile Sovyet Rusya arasında 20 teşrinievelde akdolunan detle alkışlanmışlardır. 
ı ı a name Türki B .. -k M'll G l edil . . 1 ye uyu ı et Meclisi tarafından tasdik ene er 

mıştır. Bu muahede, hududlarla Kars şimendiferleri içindir. • (Espa ) k . . . . . . Parti teşkilatında na ruvazorunun vazife alacaklar •. 

nasll battığı anlaşlldı. 
Kruvazörün, torpil tarlasına düşmek 
L suretile battığı bildiriliyor. 

kru:n~r~, .~ (Radyo) - İngiltere Deniz Bakanlığı, (Espana) 
suk ~~orunun ne suretle battığı hakkında henüz kat'i ve mev

S ır haber alınamadığtnı bildirmektedir. 
um al~~anka, 1 (Radyo) - General Franko Erkanıharbiyei 
Mil~mısı, neşret~iği resmi bir tebliğde, (Espana) kruvazörünün, 

1 tayyarelerı tarafından degv il bir torpil tarlasına düşmek 
sur fi b ' t be 1 e attığını bildirmekte, beş kişiden başka bütün müret· 

- e ahn kurtanldığını kaydeyl<'mektedir. 

Sancakta zulüm ve işken 
ec had bir devreye girdi. 

Bet Türk genci, çeteler tarafından da-

l 
la kaldırılmış ve öldürülmüştür. 

stanbul 1 (H .) S l k"l d"l . . B .. cakta d ' ususı - an· er teş ı e ı mıştır. u muf· 
son _ e

1
vam eden işkence, rezeler Köprüdağınm hududa 

gun erde had b. d k k .. 1 . d d girmiştir. a ır evreye ya ın oy erın e olaşmakta· 
p .

1 
dırlar. 

k" :ra Tı e tutulan çeteler evel· Yeniden kurulan bu kara· 
~ ~ gh~n ürk gençlerinden beş kollar efradı olsun, seyyar 

u ım şahsiy r k l f ve d ~ k e 1 ya a amışlar mü reze mensubları olsun mü· so:68 laldıhrmışlardır. temadi surette halk arasında 
ge en aberle ·· bu gen 1 l re gore, şapka aleyhine propagandalar 

çok fec~ ebr: çete er tarafından yapmaktadırlar. Birdenbire or· 
ı ır surette .. ıd- -ı müşlerdir. 0 uru • taya çıkarılan bu yeni kara· 

Halep f(H • kollar, halkı ürkütmüştür. 
.. • , ususı) - Son 

gunlerde Kürtdağı mıntaka-
ıında y "d f . l ena en aalıyetler baş· 
amıştır s-ıb··ı b · u u nahiyesine 

Aa~h Mahminde köyünde 9 
frın k b • kö .. asa asının Arappınar 

K Yunde 8, Meydanlı köyünün 

b 
evendc mahallesinde 8 Ek-
cz • 

k .... meydanında 8, Karababa 
b ?Yunde sekizer iandarmalık 
ırer karr.ıkol açılmıştır. 

l"k 8~dan başka 20 şer kişi· 
1 ır hayli seyyar müfreze· 

ANADOLU .. 
G- 1 .. -k ., __ 

ı-......::_un u siyasal gazete 
Sahi Ji P ve baıyazganı 

um:ıa~a: ~üşdü ÖKTEM 
~d::...n. ~nyat ve y • l . mu .... u: 11. . azı ı' en 

nıdı Nüzhet Ç 
İdarehaneai : -....; an~ar 

İzmir İkinci ~l 
C. Halk: Partisi ~~~ağı 

Telgraf: lzmir - .& ,,.. ıçınde 
T l 

.... ~,ADOLU 
e efon: 2 116 •• Posta kot 

ABONE ŞERA1Tİ 405 

Yıllığı 1200, altı aylığı 700, Gç 
ylığı 500 kuru~tur. 

Yıı.bancı memleketler itin senelik 
abone iicreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuru~tur 

G -~6 geçmif ntiahalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
~ BASILMJŞTIB 

Von Nöyrat 
Romaya gidiyor 
Berlin, 1 (Radyo) - Hari· 

ciye Nezareti birinci şube mü
dürü, Almanya Hariciye Na
zırı Baron Von Nöyratın Ro
ma seyahatini hazırlamak üze· 
re bugün tayyare ile Romaya 
hareket etmiştir. 

Baron Von Nöyrat, bazı 
erkanile yaran (bugün) saat 
ı~. da şimendiferle Romaya 
muteveccihen hareket ede
cektir. 

Gaz depoları 
lzmir haricine nakledilecek 

Ankara, 1 (Hususi) _ lz
mirdeki gaz depolarının, şehir 
haricine çıkarılması, alakadar 
makamlara emredilmiştir. Bu
nun sebebi, herhangi bir ka
zaya sebebiyet verilmemesin
den ileri gelmektedir. 

Tayyare kazası 
Londra, 1 (Radyo) - Yeni 

bir tayyare feliketi daha ol
muştur. Üç bombardıman tay
yaresi uçarken çarpışmışlardır. 
Bir ölü vardır. iki kişi de pa· 
raşütle atlıyarak kurtulmuş· 
lardır. 

Ankara, 1 (Hususi) - Cum
huriyet Halk Partisi merkez 
teşkilatında birçok gençlere 
vazife verilecektir. Bu husus 
için Iazımgelen tertibat alın· 
mıştır. -Van Universitesi 
için kanun hazırlanıyor 

Ankara, 1 (Hususi) - Van 
Vilayetinde teşkil edilecek halk 
üniversitesi için bir kanun ha· 
zırlanmaktadır. Bu kanun, ya
kında bitecektir. 

Alman kartalı 
Nişana ihdas edildi 

Ber!in, 1 (A.A.) - Hitler 
bugün Alman kartalı nişanını 

ihdas etmiştir. Bu nişan bü
yük haç yıldızlı liyakat ve bi
rinci, ikinci ve üçüncü sımf 
liyakat derecelerine ayrılmak
tadar. 

Alman Hariciye Nazırlan 
ecnebi resmi kabullerinde bu 
nişanın büyük haçını taşıya· 

caklardır. 

Avusturyada 
(DolfUs) gUnU tes'id edildi 

Viyana, 1 (Radyo) - Avus· 
turyada bugün Dolfüs milli 
bayramını kutlulamış ve mü
teveffa Dolf üsün hatırasını an· 
mıştır. 

Başbakan Şuşnig, bütün Na· 
zırların huzurile bir nutuk irad 
eylemiş ve Dolfüsün meziyet· 
lerinden bahseylemiştir. Bu 
esnada yapılan muazzam bir 
mitinge iştirak edenler, (Avus
turya hür yaşamak istiyor) ke· 
limeleri yazılı yaftalar taşı

mışlardır. 

Pariste bir toplantı 
Serbestinin himaye ve 
müdafaası isteniliyor 
Paris, 1 (Radyo) - Halk 

Partisi şefi B. Jak Doryo, 
önümüzdeki Cuma günü kış 
volodromunda büyük bir iç
tima yapaeaktır. 

Bu içtimaın hedefi "Ser
bestinin müdafaası ve hima· 
yesi" dir. 

B. Naci El'asil 
Dun müzeleri gezdi 
lstanbul, 1 (Hususi) - Irak 

Hariciye Nazırı B. Naci El'asil 
bugün müzeleri gezmiştir. 

Pariste 
1 Mayıs bayramı 

Paris, (Radyo) - Bugün 
bir Mayıs bayramı münasebe· 
tile bütün müesseseler kapa· 
hdır. Gazeteler de çıkmamışbr. 

da Ankaraya geliyor 
Yobaz ve yaimur 

• 
B. Köse lvanofun bu seyahatine 

Suriyeli bir yobaz, din ve 
şeriatin ilahi kisvesine sak
ladığı çamurdan varlığı ile fe· 
sad saçıyor: 

- Türkler, şapka giydiler, 
Allah ta onlara yağmur ver· 
mez oldu! 

Diyormuş. Bugünkü müsbet 
ilmin kahkahalarla güldüğü 
bu yobaz yavesi, ne mantık, 
ne de vaziyete uysa bari!. 

büyük ehemmiyet veriliyor 
lstanbul, 1 (Hususi) - Bulgar Başvekili B. Köse f vanof, Ha

ziran ayında Ankaraya gelecek ve ricalimizle yakından bazı 
mühim temaslarda bulunacaktır. 

Alakadar mehafil, B. Köse lvanofun bu seyahatine bü~k 
ehemmiyet atfediliyor. 

1 mayıs, Avrupada teza
hüratla kutlulandı 

Bizim olmıyan fesi hudud
dan dışarı atıp medeni bir ser· 
puş olan şapkayı kabul etti
ğimiz zamandanberidir ki, te· 
lakkilerimizde de, bir dar ka· 
falılığın ve taassubun boğul
duğunu görüyoruz. Yani hem 
başımızın üstündeki değişmiş· 
tir, hem de içindeki şeyler ... 

-------------
8. Şuşnig, Göbels ve Van Zeland 

nutuklar söylemişlerdir 

Bilhassa bu ikinci değiş· 
meden. sonra, artık Anadolu 
toprağının su davasını, kurak 
günlerde musallaya gidip, yaşlı 
gözlerle kuru göklerden ve 
Allahtan istenen bir yağmura 
bırakmaz olduk .. Bilakis, Tan· 
rının verdiği suları, bugünkü 
teknikle, ihtiyaca uydurmağa 
başladık. Dünyanın dörtte üçü, 
asırlardanberi şapka giyer, fa-
kat orada yağmur vardır. 

Keza, sarık ve fes zamanın· 
da cayır cayır yanan ve ba
har yüzü görmiyen Ankara
dan, şimdi rüzgarlarla bera-
ber çiçek kokusu esiyor. Çün
kü Ankarada su vardır, An· 
kara yağmur duası yapmıyor. 
Ankaranm koltuğu dibinde 
yatan Çubuk barajı, tabiate 
hüküm ve onu organize et· 
meğc karar veren bir milletin 
eseridir. 
Vicdanla kıyafeti birleştirecek 
kadar derin bir cahalet illeti 
ile yuvarlanan yobaz bilmelidir 
ki, Elhamdülillah 

Evveli Türküz. 
Sonra Müslüman! 
Ve bizim lslimlığımız, ne 

şapkaya bağlıdır, ne de biz 
yağmur duasına çıkıyoruz. 
Çünkü Allahla tabiati ayıra
cak ve hepsine yerini, hakkını 
verecek bir idrake sahip olmu· 
şuzdur. 

Elhamdülillah, çok şükür!.. ... 
B. Hitler 

Alman patronlarmm, iş
çilerle teşriki mesai et

tiklerini söylüyor 
Berlin 30 (A.A.) - Hitler 

bir nutuk söyliyerek Nasyonal 
Sosyalist devletlerinin haliha· 
zırda en mühim iktısadi me· 
selelerinden biri olan işçilerle 
patronlar arasındaki münase· 
betler meselesini halledebile
cek dahili bir teşkilat vücuda 
getirmiş olduğunu kaydetmiş
tir. Harpten evel ve sonra 
patronlarla işçileri ayıran uçu· 
rumu hatırlatmıştır. 

Hatip, bugün Alman halkı· 
nın müttehid bir kütle halinde 
toplandığını ve patronlarla iş
çilerin neticede pek büyük 
ehemmiyeti olan bir iş uğrun· 
da teşriki mesai ettiklerini da· 
ha iyi anlıyacaklannı ilave et· 
miştir. 

Büyük devletler 
ispanyaya müdahale 

edecekler mi? 
Paris, 30 (A.A.) - Le Jour 

gazetesi Paris ziyareti esna· 
sında ispanya Hariciye Na
zırı Delvayonun büyük dev· 
letlerin ispanyaya müdahalesi 
meselesini mevzuu bahsedib 
etmiyeceğini sormaktadır. 

------Londra, 1 (Radyo) - Mil· yıs münasebetile Lütfen Gar· 
yonlarca halk, 1 Mayıs bay· tende bir nümayiş yapılmııbr. 
ramını sevinçle kutlulamıştır. Propaganda Bakam Bay Gö· 
Muazzam bir alay (Haydpark) a beis, halka bir nutuk irad et· 
gelerek tezahüratta bulun· miş, Nasyonal Sosyalist Par· 
muşlardır. Komünistler, zabı· tisinin bütün sınıflara himaye 
taca abluka edilmiş oldukları etmekte olduğunu söylemiı, 1 
halde gene tezahürat yapmış-lardır. Mayısın, milli bir bayram ol· 

Varşova, 1 (Radyo) - Yüz duğunu ilave etmiştir. 
bin sosyalist amele, 1 Mayıs Cumhurreisi Bay Hitler din 
bayramını kutlulamışlar ve tc· bir nutuk iradetmiş: 
zahüratta bulunmuşlardır. Bun· - On sekiz yaşından sonra 
ların bir kısmı, Kızıl ispanya her Alman bizimdir. Her Al· 
lehine nümayişler yapmışlar· man, bizim sesimizi işitmete 
sa da menedilmişlerdir. mecburdur. Almanların üzerin-

Brüksel, 1 ( Radyo ) - 1 de kilise hiçbir tesir yapamaz. 
Mayıs bayramı burada teza· ı Mayıs, iş bayramıdır. 
hüratla kutlulanmıştır. Başba- Yalnız işçiler için değil, 
kan B. Van Zeland, bir söy· her Alman için bayramdır. 
lev vermiş ve Belçikanın, sulh 
içinde yaşamak istediğini be- Almanyanm yaşaması için her 

Alman bizi dinlemelidir. 1 
yan eylemiştir. 

Belçikanın her tarafında ve Mayıs, cvelce bir nümayiş 
bilhassa Liyejle Anverste Na- günü idi, bugün milli bir bay· 
murda büyük nümayişler ol· ramımızdır. Alman milletinin, 
muştur. her hangi bir şekilde rahat-

Paris, 1 (Radyo) - Bu sa· sız edilmesine müsaade ede
bah erkendr.n şehirde hiç . bir meyiz. Milleti, rahat bırakmak 
hareket görülmüyordu.Her sa- lazımdır. Beyannamelerle veya 
bah görülen gazete tevzi kam- sair suretlerle harekete kal· 
yonları bile, gazeteler çıkma· kışacaklar bulunursa müdahale 
dıkları için görülmemiştir. Yal- edeceğimiz tabiidir. Alman· 
nız beyaz çiçekler satan kız· ların sağlam bir vücude ve 
lar görünmüştür. Parisliler, 1 fikre malik olmaları lazımdır. 
Mayısta çiçekleri almağı bir Biz yeni devrin milletimiz için 
eğur sayarlar. Bugün yalnız refah devri olmasını istiyoruz. 
Aksiyon Fransez iazetesi çık· B. Hitler, nutkunu söyle· 
mıştır. dikten sonra operaya gitmiş, 

Paris, 1 (Radyo) - Bugün, 
muhtelif müelliflere madalya· 

1 Mayıs bayramı dolayısile 
bütün ameleler biri sabah ve lar verilmiş, bir geçid resmi 
diğeri öğleden sonra olmak yapılmış, milli teşkilat reisi 
üzere iki miting yapmışlarsa da General Riçiyi kabul ederek 
bir hadise olmamıştır. görüşmüştü_r_. __ _ 

Mitinglerde birçok hatipler 
söz söylemişler ve halk cep· 
hesi hükumetini alkışlamış· 
lardır. 

Liyon, 1 (Radyo) - 1 Mayıs 
bayramı, burada büyük nüma
yişlerle kutlulanmış ve hüku
met lehine tezahürat yapıl· 

mıştır. 

Marsilya, 1 (Radyo) - 1 
Mayıs bayramı münasebetile 
mitingler yapılmış ve 16 ya 
kadar tezahürat olmuştur. 

Moskova, 1 ( Radyo ) -
1 Mayıs bayramı, şimdiye ka· 
dar görülmemiş bir şekilde 
kutlulanmıştır. Denilebilir ki 
Sovyet Rusya, bugün baştan 
başa bir hareket halinde idi. 
Kızıl meydan mahşerden bir 
nümune teşkil ediyordu. Bu· 
rada yapılan geçit resminde 
bizzat B. Stalin ve hükumet 
erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Sovyet ordusu başkuman
dana Mareşal Voroşilof uzun 
bir söylev vermiştir. 

Yapılan geçit resmıne bin 
tayyare, yüzlerce tank iştirak 
eylemiştir. 

Berlin, 1 (Radyo) - 1 Ma. 

Japonya 
Saylav intihabatı 
Tokyo, 1 (Radyo) - Say· 

lav intihabatı devam etmek· 

tedir. Liberaller, yüzde elli 
iki derecesinde kazanmıılar· 
dır. Muhafazakarlar ise yüzde 

36 kazanmışlardır. Maahaza. 

kat'i netice henüz hasıl ol· 
mamıştır. 

Görünüşe göre, esaslı ve 
eski partiler bu intihabattan 
pekaz müteessir olacaklardır. 

1 
9 
3 
7 
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Mola kuvvetleri Parti başk~nı!Tiızın. 

de il er liyo f :.~:~~~tlı;~~,~I ~~r~9~~ı~::: nutku: Bu akşamki program 

•• un 

civarındaki bütün köyler, tamamen 
lalcilerin eline düşmüş bulunuyor 

şehrin bir tarihi vardır. lzmir - Sayın ilbayım ve Parti · lstanbul radyosu 

h 
tarihinde de şehir meclisine başkanım; Gündüz neşriyatı; Saat 12,30· 

i ti- bir mevki vermek lazımgelirse Gerek naçiz şahsım, gerek 14 halk türküleri, havadisler, 
hiç şüphe yok ki bizden sonra çok kıymetli Şehir Meclisi Eminönü Halkevi gösıterit kolu 
gelecekler, (muvaffak olmuş arkadaşlarım hakkındaki yük· tarafından temsil. 
bir meclis) diyeceklerdir. sek teveccühlerinize teşekkür Akşam neşriyah: Saat 18,30 

Bu muvaffakıyeti, çok de· ederim. Buyurduğunuı gibi dans musikisi, 19,30 Ordu 
ğerli arkadaşım Behçet Uz Şehir Meclisi arkadaşlarım, saylavı Bay Selim Sırrı Tar· 
başta olduğu halde bugünkü binbir müşkülat içinde yapıl- can tarafından bir konferans, 
şehir meclisini teşkil eden de- ması güç işlerin muhtelif saf· 20 Bayan Müzeyyen ve arka· 
ğerli arkadaşlara medyunuz. halarile karşılaşarak halkın ih· daşlan tarafından Türk musi· 

Arkadaşlar; bu meclis, ha tiyacını düşünmüş, bu ihtiyaca kisi, 20,30 Cumhuriyet Halk 
kikaten yokluk içinde varlık karşı tedbir almak için gece Partisi namına Bay Abidin 
yarntm1ş, harabeler üzerinde yarılarına kadar İnkılap Parti- Daver tarafından bir söylev, 
mamureler kurmuştur. Ben bu sine layık olmağa çalışmıştır. 20,45 Bayan Muzaffer ve ar· 
vil5ydin valisi V'! parti baş· fzmir hesabına ortada mu· kadaşları tarafından Türk mu· 
kanı sıfatile bu meclisin tak· vaHak olunmuş bir iş varsa sikisi, 21,15 stüdyo orkestras1, 
did~arı ve hayranıyım. Bu mec- bundaki muvaffakıyeti, eser- 22, 15 Ajans ve borsa haber· 
li sin mevcudiyeti bizim parti· deki varlığı partinin bizlere ini, 22,30 seçilmiş musiki par· 

ıııiz için iftihara değer. Çünkü verdiği ınkılab aşkında ara· çalan. 
meclis, doğrudan doğruya parti mak lazımdır. Türk inkılabı, Belgrad radyosu 
ıçıııden srçilmiş, doğmuş, par· Türk münevver ve gençlerine Kısa dalgalı: 
tiııin bir meclisidir. Parti nam birçok tecrübeler vermiş, mü· Saat 20,45 de Türkçe neş· 
ve hesabına ve onun progra'llı nevverler bu iktidarı eski de· riyat. 

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

dahilinde çalışmaktadır. Par· virden kalma seyyiat ve borç· geçırmış bir şehirdir. fzmir 
tinin bu meclisinin lzmire aid ları ödemek iktidarını inkılab için çok çalışmak lazımdır ki, 
muvaffakıyetlerinde yarattığı partisinin kendisine aşıladığı bütün bunlar bertaraf edile· 
varlıkları bir şeref hasılası enerjiden almıştır. bilsin. Akd~nizin bu güzel 

Madrid sokaklarında bir hava hombardımarıından sonra görülen acı manza'a 1 k k d d B S f 
o ara ·ay e eriz. ütün parti ayın ! bayım, bilhassa siz- incisi medeniyet alemi içinde 

San Sebastiyen, l (Radyo)- Santander, 1 (A.A.) - Es· asabiyet tevlid etmiştir. Silahlı k·ı· ı· 1 b d ı k teş 1 atı; mec ıse seçtiği üye· er, gi i i are iş erinin en ü- bir yıldız gibi parlasın, ben 
Bilbaoya kadar olan bütün pana kruvazörünün batması gruplar nöbet beklemek mec· ]erle bihakkın iftihar edebilir. çüğünden başlıyarak en büyü· 
kasaba ve köyler asilerin eline hadisesine şahit olanların an· buriyetinde kalmışlardır. Ge- Sözümü bitiriı kcn başta ğüııe kadar yükselmiş her saf- ve şehir meclisi arkadaşlanm, 
düşmüştür Bilbaonun sukutu· lattıklarına göre, mezkur kru· neralite meclisi vaziyeti tetkik değerli ve sayın arkadaşım hada tecrübeler görmüş bir bunu temine çalışırk:n daima 
da muhakkak görülmektedir. vazöre hücum eden bombar· etmek için toplanmıştır. Ge- Behçet Uz olduğu halde bü- zatın bu mühim yerde, fzmir siz büyüklerimizden büyük ko· 

Barselon, 1 (Radyo) - Şe· dıman tayyareleri üç tane idi neralite meclisi vaziyeti tetkik tün Şehir Meclisi azasını ve Vilayetinde başta çalışması !aylık ve yard1m gördük. 
hirde birçok hadiseler ve nü- ve yanlarında da bı"rkaç avcı etmek için toplanmıştır. Kata- B. · b d · ,. ti burada bulunan zeyat şerefi· hepimiz için başlı başına bir ızı ura a samımı saa er 
mayişler olmuştur. Bunların tayyaresi vardı. Muharebeye lonya generalitesi reisi Com· t k · · t } · ne kadehimi kaldırıyorum. bahtiyarlıktır. yaşa ma ıçın op ıyan azız 
sebebi gıda fıkdanıdır. Ko· sahil bataryaları da iştirak panya gazetecilere beyanatta 

b l k b h"d. ı h k Ziyafette buluııanlar, bu ha· Vilayete taalluk eden işle.· Valimiz ve Parti Başkanımızla 
münist ve anarşistler mevcud etmiştir. Alazaran valisi bu u unara u a ıse er a · 

k d · l · · b·ıd· · rekete imtisal etmişlerdir. rimiz için gerek vilayetçe, ge· Parti arkadaşlarımın şerefine 
gıda stoklarını kendilerine husuı-:ta tafsilat verer~k şunları m 3 teessiır erım ı ırmış ve 

meclise karşı yapılan tazyikle- Az ~onra belediye reisi Dr. rek etrafınızdaki mesai arka· kadehimi kaldırmakla muba· 
hasretmeğe çalışmaktadırlar. söylemiştir: rin nihayet bulmasını temenni Bay Behçet Uz ayağa kalka- daşlarınızca hiçbir vakit red hiyim. 

Germik, 1 (Radyo) - Asi- -Espana kruvazörü ile Va· k b' k · d b 1 d etmiştir. ra şu ceva ı nut u ıra et· ceva ı veri memiştir, aima Diğer nutuklar 
ler yeniden üç köy işgal et· lesco torpidosunun tayyarelere Madrı"d, 1 (Radyo) _ G. k tl' h t k ı 

S J O L ( ) uvve ı muza ere ve 0 ay- Bu nutuktan az sonra Şehir 
ml.şlerdı"r. karşı açtıkları ş"ıddetlı" hava F b aint ean e uz 1 A A 1 ki d k p 'd ld ranko kuvvetleri, Bil ao ' · · ı ar gör ü . artı en a ı· 

B k d d l d t t · " t - Burada bulunmakta olan Meclisi ikinci reisi sıfatile göz os or usu ağ ara oğru opçu a eşıne ragmen ayya· şehrı·nı· almak ı·çı·n çok şı.ddet· " h ·ı b d .. . 
l · · k b. f b. F k. C gımız ru ı e aşar ıgımız ış· doktoru Bay Mı.that Orel bı"r 

çekilmektedir. Baskların Bil· re erımız ısa ır mesa eye ır ransız tor ıtosu astro 
li saldırışlar yapmaktadırlar. ler, gerek vilayeti idare eden nutuk ı·rad etmı·ş, Şehı·r Meclı's"ı baoda mukavemete karar ver· kadar alçal~rak çok kuvvetli Urdialese giderek Bilbaodaki 

d . b b ı d B Franko kuvvetleri, belki bu F k 1 h d k zatıalinizin, gerek mesai arka· 
dı.kl .. r"ı anlaşılmaktadır. ye ı om a atmış ar ır. un- ransız onso os anesin e i kada la go··sterı·ıen sami ·- h · lacaklardır Fakat bir daşlarınızın go··sterdı.ğı· kolay· ar ş rına • lardan ikisi kruvazörün arka şe 11 a · evrakı ve memurları alıp b l 

Asiler şehrin cenub kısmına 
doğru ilerlemektedirler. Mo· 
törlü kıtalar 40 kilometre ka· 
dar ilerlemişlerdir. Mühim 
miktarda harb levazımı ası· 

bir harabe halinde ve hiçbir !ıklar sayesinde olm1ıştur de· mi iltifattan teşekkürlerini i • güvertesine düşmüş ve muaz· Fransaya getirmek için bu 
zam bir duman sütunu yük· işe yamaz bir şekilde alacak- sabah emir almıştır. nebilir. Gerek vilayet Umumi dirmiştir. Bay Mithat, bütün 
selmiştir. lnfi1akın gürültüsü ]ardır. Madrid cephesinde Bilbao, ı (A.A.) _ Şimdi Meclisinde, gerek şehir mec· muvaffakıyetlerin vatan ve mil-
sahilde toplanan, muharebeyi cumhuriyet kuvvetleri yakında burada bulunan 9 İngiliz ge- )isinde ve parti teşkilatında gö- letini layık olduğu seviyeye 
seyreden balıkçı kümesinin umumi bir taarruza geçecek· misinin kaptanları İngiliz kon· rülen bu samimi ahenk yalnız yükseltmek için çalışan Büyük 

lerin ellerine düşmüştür. kulaklarını çınlatmıştır. Vales- !erdir. Milis kuvvetlerine mü- solosunun huzurunda yapılan İzmirde değil, dalgalana, dal- Türk, Atatürkün sayesinde el· 
Sen Jan Doloz, l (Radyo) ko torpidosu, kruvazöre yak- him miktarda mühimmat tev· bir içtimada Bilbaodan vapur- galana her yerde bir nümunei de edildiğini söylemiş, alkış· 

- General Mola kuvvetleri, !aşır yaklaşmaz yüzlerce asker zi edilmiştir. ların güverte ve kamaralarının imtisal olmuştur. lanmış, Şehir Meclisi üyesin· 
bir müddet istirahatten sonra hemen denize atlamışlardır. Bordo, 1 (Radyo) - Bil- istiap ettiği miktarda çocuk İnkılabın esas ruhui biribi- den Bay Faik de bir nutuk 
bu sabah taarruza tekrar baş- Cebelüttarık, ı (A.A.) - Se- baodan birkaç bin mültecinin alarak Saint Jean De Luza rimizi sevmek. birimizin yapa· İrad etmiş, bazı değerli hatıra· 
lamıştır. Mola kuvvetleri, Bil- villadan Cenevoya gitmekte buraya gelmesi bekleniyor. nakledeceklerini miittefikan madığını · hep birlikte yapmak lardan bahsederek: 
baonun müdafaa siperleri olan ltalyan Franka Fassio Bu mültecilerin iskanları ıçın beyan Qtmişlerdir. değil midir? Partinin bize tel· - Burada hepimizin samimi 
önüne gelmiştir. vapuru buraya uğramıştır. Va· tedbir alınmıştır. Madrid, t (A.A.) _ Zan· kin ettiği bu ruh ve enerji ile bir hava içinde biribirimizle 

San Sebastiyen, 1 (Radyo)- purda ·ekserisi ltalyan olmak Madrid, 1 (Radyo) - Bu· nedildiğine göre, askeri ku· yapamıyacağımız bir iş var karşı karşıya bulunabilmemiz, 
General Franko, diğer ihti· üzere son muharebelerde ya· günkü tayyare bombardınıa· mandanlık Madrid cephesinde mıdır? Atatürkün etrafında hep Atatürk sayesindedir. Biz 
lalci generaller refakatinde ol- ralanan 180 yaralı vardır. Se· nında iki kişi ölmüş, 33 kişi asilere karşı büyük bir taar· toplanmış olarak bu çalışma· Atatiirk çocuklarıyız. Enerji· 
duğu halde yeni zaptolunan villa hastaneleri tamamen dolu yaralanmıştır. ruz hazıılamaktadır. Bu son mızla başaramıyacağlmız bir mızı, hareket kabiliyetimizi 
yerleri teftiş etmiştir. olduğu için bunların orada Bilbao, 1 (Radyo) - Fran· günler zarfınde milis kuvvet- zorluk bulunacağını tahmin ondan aldık. 

Son gelen haberlere göre, tedavileri imkansız görülmüştür. ko kuvvetlerine iltihak etmek !erine dolgun mevcutln takvi- etmiyorum. Demiş ve sürekli bir şekilde 
Mndrid, dündenberi top ateşi Barselen, 1 (A.A.) - Vu- üzere 1500 Almanın Sen Se· ye kıtaları ile mühim miktar- İzmir, çok talihsizliğe ma· alkışlanmıştır. Ziyafet, geç 
altındadır, insanca zayiat çok kubulan bazı müessif hadise· bastiyana vasıl oldukları bil· da silah ve cephane gönde· ruz kalmış, istila görmüş, yan- vakte kadar samimi hasbı· 
olduğu tahmin edilmektedir. ler burada ve birkaç kasabada dirilmektedir. rilmiştir. mış, yıkılmış, birçok felaketler hallerle devam etmiştir . 
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bir an bile kapayamamıştı. O 
da kendi kendisince şöyle 
düşünüyordu : 

- Gardiyan Breşvoç benim 
planlarımı biliyor; aynı zaman· 
da hareket ortağımdır. Ken
disi, karısı ve oğlu beni ;.ok 
severler, benimle beraber fi. 
rarı kabul etmişlerdir. Gardi· 
yan Breşvoç benimle beraber 
Gizelin kapısına kadar bera· 
her gelmişti. Her halde başı· 
ma gelenlerden haberdardır. 
Boş durmadığına eminim. Çok 
ıstırap çekiyorum amma, ümi· 
dim henüz kaybolmamıştır. 

Nakleden: F. Ş. Benlioilu 

Evet, doktor Bilzin hakkı 
var ve ümid etmek hakkı 
idi. 

Tam bu sırada bir kadın 
ve dört erkek şatonun şimali 
şarkisindeki kazematlerine du· 
var diplerinden hareket ede· 
rek yürüyorlardı. 

Bu kadın Diyan Obcrten 
idi. Erkekler de gardiyan 
Breşvoç, Lük Oberten1 Arman 
Ojiye ve Piyer Malendi. Genç 
kız da erkekler gibi gardiyan 
elbisesi giymiş idi. Kadın ol· 
duğu ancak gözlerindeki ha· 
lavetten ve yüzünden belli 

olabiliyordu. 
Aynı zamanda, alt kat mah· 

zenlerile alakadar bulunan 
kolovarde gardiyanın zevcesi 
Gertrut ta erkek ve gardiyan 
kıyafetinde ve oğlu F ranç 
ile birlikte kocasını bekle· 
mekte idi. 

Gardiyan Breşvonç, madma· 
zel Gizel ile doktor Bilzi ge· 
tirmcğe memur idi. 

Bu gecenin nöbetçi zabitleri, 
nöbetçi gardiyan ve muhafız· 
ları derin bir uykuya dalmış 
idiler. Bu sayede Diyan ve 
dört arkadaşı hiçbir tehlikeye 
maruz kalmadın istedikleri 
gibi dolaşabiliyorlardı. 

Gardiynnın elinde mükem· 
mel bir anahtar vardı ve her 
kapıya uymakta idi. 

Bu sayede Lük ile gardi· 
yanın leıtip ettiği planın tat· 

bikind~ hiçbir müşkülata uğ· 
ramıyacaklar demekti. 

Vikont Ploçun odasına gir· 
dikleri vakit, mahud uyutucu 
gaz; mermilerinden birisini 
üzerine attılar. 

Gazin tesiri muhakk~k ve 
kati idi. Fakat Ploçda ayı ve 
goril kadar kuvvetli asab 
vardı. Bunun için, gazin tesiri 
sair insanlara nisbetle bir 
derece bati oldu ve böyle bir 
taarruza uğramış olduğunu 
anlamış gibi, Vikont birkaç 
saniye tepindi, durdu. 

Gardiyan Breşveç elektrik 
düğmelerinden birisine do
kundu ve aynı zamanda dok
toru aradı. 

Doktor Bilz, bağlı olduğu 

yerden: 
- Sen mısın Breş? 
Diye soı <lu. 

- Evet, doktorum. 
Hemen doktorun iplerini 

çözdüler. Diyan, gardiyanın 
zevcesinin vermiş olduğu şi· 
şenin muhteviyatını doktora 
içirdi. 

Ellerinde otomatik ve uyu
tucu gaz mermisi atan taban· 
calar olduğu halde diğer kı-
sımları aramağa başladılar. 

İlk olarak Alfredayı hala 
uyur bir halde buldular. 

Lük: 
- Breşveç, dedi, ben mad· 

mazel Gizelin odasına gidi
yorum. Piyeri odasının önüne 
nöbetçi koyacağım ve hemen 
döneceğim. Çünkii işlerimiz 
henüz bitmiş değildir. 

Gardiyan bu son sözlerden 
birşey anlamamış gibi bir ha
reket yaptı ve hayretle: 

- Henüz her İş bitmemiş 

midir? 
Diye sordu. 
- Evet dostum. Fakat faz· 

la söze vakit yoktur. Siz beni 
burada bekleyiniz. 

Diyan da, gardiyan kadar 
bir hayret içinde kaldı. Kar· 
deşinin planına tamamen va· 
kıf olduğunu sanıyordu. 

Bu plan da şu idi: 
Bir hadise çıkmadığı tak

dirde tahtclarz yoldan dışarı· 
ya çıkacaklar ve serbestiye 
kavuşacaklardı. Bu suretle 
Piyer, Liik, Gizci, gardiyart• 
zevcesi ve oğlu kurtulmu: 
olacaktı. Şu halde, yapılacal: 
başka nasıl bir iş kalıyordu? 

Küçük bir düşünce ile Di· 
yan kardeşinin maksadını an· 
ladı ve kendi kendisine: 

Allah verse de kardc• 

- Somz 11a,. -
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Gençlik aşısı 
*Tan" refikimiz, sporcuları 

aşı ile takviye ctmeği düşü· 
nüyor .. Hakikaten, büyük bir 
k1smı yaşını, başım alınış vü
cudleri kapıp salıvermiş •olan 
sporcularımızın takviyesi la· 
zımdır~ amma ne il O 1 h • e. . n arı 
mey aneden, eğlenceden, se-
fahatten uzaklaştırmakla mı 
yoksa besiye çe\cmekle mi: 
mcr J,ull. Eğer mesele; aşıya 
kadar düşdü ise, eski spor-
cuları da b. k _ aşıya ta ı tutara ·, 
teru taze, bacağı, ciğeri kuv-

fel~ fençler hal'ne getirmek 
b~y 8 1 olur.. Hatta, onların 

ır kısmım (A) takımlarında 
oynatmak bile mümkündür. 

Mesela, f zmirli Talat, dok
~r. ~emal Tahsin, Evliyazade 

eıa • Altaylı Alaeddın, Kar
·şıyakalı Hr.lil ve Necati, Gü-
~~şlerdc doktor Hüsryin Hul-

1 vesaire .. Daha bence eski 
slc~orcular vardır? Bunları cs-

ı av 1 J 

.. gaç arı budar ve aşılar 
~ıbı aşıladık mı, başlarlar 
uç 

9
ayda meyve vermeğe ... 

. d u .meyanda bazı yeni spor 
• aree l · 

1 
ı en var ki, onları da 

aşı •mak f k 1 ı- O muva ı o ur. Mcse-

Ba çokta~ eczacı Faik, eski 
ncalı ko t•f . . . D .. opera ı çı Nıyazı, 

N og.anspordan bizim lbrahim, 
azıf vesaire .. 

b k
Ancak benim fikrimce bazı 

a eml . d ' 
vardır eHnn e aşıya ihtiyacı 

.. · em kafa aşı! ı, hem 
goz, hem b k 
lıla d b aca aşısı.. Zaval· 
te r .an azıları, güneşten mü-

essır oluy 
lar B 1 or ve göremiyor-

n 
• dazı arı, sahanın bir ke

arın an .. b .. k k 0 ur enanna kadar 
oşamıyorl y 

dern . ar.. ine bazıları 
:yıp... Dahası , ar: 

Söylediklerini de ·ınk~ d 
yarlar V il h. ar e i-

.. a a ı, vaziyete na-

b
zaran öyle aşılar lazım ki la-

oratuvarla . ' 1 açıp ıcad t ı· Zayıfa eme ı .. 
aşı k aşı, yalan söyleyene 

' oşamıyana .. 
müteess· 1 aşı, &'Uneşten 

ır o ana a y- . 
aşı aşı 1 şı... am, 

1 , aşı. 

Aınm · 
- O a sız diyeceksiniz ki: 

. takdirde a v 
ıçinde 1 • şı yıgını 
Ne k' as •mızı kaybedeceğiz .. 

çı ar, bari bir b 
zeriz. Hi b" . şeye en-
t ç ır ışe yaramamak 
ansa de t ki ] -d l: s e er e tutunmak 
a azımdır ... 
Aşıyı icad d · 

rahrnet . . e enın toprağına 
1 dılerım.. insan oğul-
arının 

taç 1 yavaş yavaş ona muh-

h o acaklarını anlamış 
u es · ve 

erı vermiş 

Gün gelecek .ki 
yaya h·k· • aşı dün-
sokak b a ırn olacakhr. Her 
hassısı: aşında bir aşı müte. 

Kuvvet 8 güzellik şısı, gençlik aşısı, 
pirto ~ısı, akıl aşısı, is-

llşısı, atk .. 
kuvvet y aşısı, goze 

aşısı, burn k'· ··ı k 
aşısı vesair u uçu tme 

e ... 
Oooooh • 

aleın?. ne alemdir, ne 

---- Çimdik u ~.narıcİJle -----

Bakanları .. 
MU.takabilen sefir. 
lerı kabul ettiler 

Paris, J (Radyo)·:_ F 
H · · ransa 
b arıcıye Nazırı Bay lvon Deı. 
S ""S,d bu bugün Türkiye sefiri 

ua Davası kabul etmic v 
uıun -dd y e 

p ?1u et konuşmuştur. 
r ans, 1 (Radyo) - Anka-
adan alınan h b 1 

T .. L· 8 er ere göre 
Urıuye H . . ı 

T vfjlc •• arıcı ye Vekili B 
e Rllfd .. Ar . 

Anlcara sef ~ . kas, F ransamn 
annı abul t . 

ve uzun ıniidd e mış 
et konu11nuttur. 

Anna Bella diyot ki: 
-· R~nkli filim, gün gelecek, (siyalı - beyaz) ın 

yerini işgal edecek ve terakkile:r· gösterecek! 

Beyaz perdenin 
maruf yıldızlarından 
Anna Bella, renkli 
filim hakkında diyor ki: 

Anna Bella ikisi kadın, biri 
genç erkek olmak üzere üç 

miihteli/ pozda 

- Daima bir tip içinde kalmak ve bir tipi yaşatmak rn.!cburiyeti beni sıkar. Bunun içini 
aldığım her vazifede yeni baştan bir tip yaratmak isterim. Çevirdiğim yeni filimimden ( Mu
kadderat körfezi ) bunun için memnunum. Çünkü burada başlıca üç rolüm va .. dır . Bunlar muh
telif kadın rollerile genç bir erkek rolüdür. Filim renkli olacaktır. Ekseri filimlerde çok güç
lüklere tesadüf ederdim. Halbuki bu filimim baştanbaşa zevk içinde geçti. Renkli filiınlerde 
dudaklarımızı boyamaklığımız memnudur. Yanaklarımıza da az sürmek lazımdır. Eğer bunlara 
dikkat etmeyip te fazla boyanıp çıkarsak yüzlerimiz çirkin bir şekil alır. 

Renkli filimlerin fazla beğenildiğini tahmin etmiyorum. Mesela o sözlü filim gibi büyük 
bir muvaffakıyete :mazhar olmamıştır. Fakat eminim ki yakın bir zamanda seyirciler (Siyah 
beyaz)dan vazgeçip can alıcı renkleri seveceklerdir. Renklerin sinemacılıkta büyiik bir terakki 
yapacağı şüphesizdir. ------------·····-----------
Landronun 
hayatı nihayet 
filme alınıyor .. 

Filim aleminde, stüdyolar 
harikalar yaratmak için her 
çareye başvurmaktadırlar. Ta
rihi mevzular üzerinde eskisi 
kadar oriiinal filimler yapıla· 
mıyar. Zaten sahneye almma
mış büyük tarihi hadise de 
kalmamış gibidir. Şark ve gar
bın, şimal ve cenubun göz 
alıcı tarihi vakaları hem de 
birkaç şekilde filme alınmıştır. 

Fantastik seyahatlf'!r ve ma
ceralar da demode olmak üze
redir. 

Hissi ve aşki filimler, sesli 

olduğu zaman hususiyet gös
terebiliyorlar. 

Gabi Morleyin yarattığı 
- -- - --
__ "Ateş geceleri,, 

Fırtına. içinde. 

Bu filim, kasırgaya t.utulan bir tayyarenin macerasını taşı· -
makiad ı r. Amerikan fi!imlerinin bu nevi maceralardaki muvaf
fakıyelİni herkes biiir. Avrupa sinemacılığ ı ise onların bu 
yoldaki ustalıklarına hala yetişemrmiştir. insana pek tath ı 
dakikalar yaŞntan' (Fırtına içinde) filimi mevsimin en güzelı 
eserlerindendir. 

T~yyaYecilikteki son t'erakk;lerin esaslı hamlelerini gö9tererr 
bu filimde S'ally Eylers ile Rober.t .A.f~rong hakikaten' mu
vaffak olmuşl ardıt. 

w-

D. Marriem - Rober T<,ylor 

Sinema yıldızları, ekseriya Paristen veya ILondradan Holli-E 
vud telefonunu açarak sevgilileri ve dostları ile konuşurlar ve 
bu da kendilerini çok eğlenclircn birşeydir. 

Resimde gördüğünüz maruf Danyel Darriem ile Rober Tay
lor, yakında Hollivudda yeni bir filim çevireceklerdir. Danycl 
birdenbire parlamış ve nazarı dikkati celbetmiştir. Bu yıl da 
müteaddid filimler çevirecektir. 

, .. uımı ............ .. 
Prağ talebesi Hindistanda 
Ruhunu satan adam ... Evet, Asi kabilelerin mühim za-

Artor Robensonun Verner yiata uğradıkları söyleniyor 
Kraus Durta Viek ve bunlara Lonra, 1 (Radyo) - Sec-
benziyon sanatkarlarla ibda ladan bildiriliyor: 
edilmiş güzel, nazarı dikkati isyan eden kabilelerle ln-
calib bir filimin, .. Prağ tale- giliz-Hind kuvvetleri arasında 
besi ., nin esasıdır: fakat Faüs· bir müsademe olmuştur. 4 
ten büsbiitiin ba~kadır. Hindli asker ölmüş ve 14 as-

Bu filim, Alınan Romantiz· ker de yaralanmıştır. 
minin ananevi ve son cserı- Asiler bir lngiliz tayyaresi 
dir. Bir dansözü seven bir iskatına muvaffak olmuşlardır. 
talebenin, ruhunu fedaya ka· Tayyare rakibleri paraşütle 
dar fedckarlığını tasvir eder. kurtulmuşlardır. 

Tundra 
Bu, şimali Amerikanın buz 

veya ormanlık sahalarından 
bir maceranın filimidir. Tay
yareci bir doktor, Alaskada 

Asilerin zayiatı fevkalade 

çoktur. 
Londra, 1 (A.A.) - Şimal-

Filim müesseseleri yeni mev
zu, merak ve alaka uyandıra· 
cak yeni esaslar aramakta
dırlarlar. 

ı vebanın tahribatı altında kalan 

den bildirildiğine göre Vezi
ristanda asilerle ikinci lngiliı 
Hind lpiyade alayı arasında 
şiddetli ınüsademeler olmuş· 
tur. 4 yerli asker ölmüştür. 
Bunlann arasında 14 yaralı 
vardır. Kaiseres ovasında bir 
lngiliz tayyaresi tahrip edil· 
miştir. Asilerin zayiatı henüz 
meçhuldür. 

Bir Fransız filim ll'İ.İessesi 
bunu şimdilik bulmuş demek
tir: Landro, meşhur kadın ka
tili, Sadik Landro dururken, 
merak ve alaka uyandıracak 
mevzu aramak şimdilik mana-
sızdır. Tolstoinin maruf "Ateş geceleri,, eseri, filime çekilmiştir. Bu 

Landronun hayatı, belki ha- siyah mevzu, harbıumumiye takaddüm eden yılda M~;k~vadal 
kiki bir macera olmıyacaktır. geçmektedir. Ve Gaby Morley ile Georges Rigaud ve Victor 
Fakat öyle anlaşılıyor ki ro- Franc rol almış ve büyük bir muvaffakıyet göstermiştir. 
mancılıkta Fantomalar, Şar]ok Eser, heyecanlı bir muhakeme ile ve bir idam talebi ile 
Ho.l'?eslcr, Arsen Lüpenler başlar. Bunda aşk, ihanet, ıstırab, mükemmel surette canlan· 
serısı gibi filimcilikte de bir mıştır. 

Land~~ ~inayetleri serısi doğ· l _Resimde, balodan çıkan iki artistle iki arkadaşları kendi 
mak uzeredir. ..J l_rollerinde gözüküyor. 

bir köye yardıma giderken 
kazaya uğramış ve meskun 
yerlerden yüzlece kilometre 
uzakta, iki ayı yavrusilc kor· 
kunç biı hayat yaşamak mec· 
buriyetinde kalmıştır. Açlık, 
soğuk, yalnızlık içinde ve ars· 
lan, kartal ve porsuk gibi hay· 
vanlar arasında geçmiş çok 
orijinal sahnelerden mürek-
keptir. 
~----------~----·~---------~-

B. Neville Henderson 
Berline vardı 

Berlin, 30 (A.A.) - lngil· 
terenin yeni Berlin sefiri B. 
Neville Henderson bu sabah 
buraya gelmi~tir. 

B. Stoyadinoviç 
Macar ekalliyetlerinin 

haklarmı tamyor. 
Peşte, 1 (Radyo) - Bel· 

graddan haber alındığına göre, 
Yugoslavya Başvekili B. Sto· 
yadinoviç, Macar ekalliyeti 
rüesasını kabul etmiştir. Bu 
miinasebetle, Macar ekalliye· 
tinin tabii ve siyasi haklarını 
tanındığını söyl~mittir . 
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Kiyara, mektubu!gayri ihtiyari dudaklarına•gö-~ 
türdü: - Allahım - dedi - onu sevmeğe başladım.1---1!1!1!!!!~ 

iyi düşün, sen sarayın bah
çe parmaklığında elinde bir 
gülle duruyordun. Zaten aş
kım da burada başladı, sen 
gayri ihtiyari: 

- Vahşet! 
Diye bağırmıştın. Ve o sa

niye içinde meçhul bir genç, 
arabanın üstüne sıçrıyarak ev
vela arabacıyı, sonra Dükü 
denize fırlatıp savuşmuştu. işte 
o genç, şimdi denizlerde do
laşan Meçhul Korsandır, sizi 
seven erkektir. ,. 

Kiyaral. Birdenbire yerinden 
sıçradı ve kalbini tuttu. 

Evet, çok iyi hatırlıyordu .. 
Hatta, onun yüzünü, gözleri
ni de şimdi kalbinin üstünde 
ıörüyor gibiydi. 

- O güzel genç! -diye mı
rıldandı· o giin beni hayran 
eden gençl 

Şuursuz bir hareketle mek· 
tubu dudaklarına götürdü ve 
sonra kızardı, gözlerıni deniz
lere dikti. Onu tekrar görür 
gibi oldu. Kalbinin derin bir 
sevinç ve saadet denizi içinde 
yüzdüiiinü hissediyordu.. Bu 
denizin ötesinde, aşkın ta ken
disi vardı. 

Artık Meçhul Korsam tanı
yor demekti. Onun harikulade 
güzel yüzünü, ve levend bo
yunu, kaplan gibi çevikliğini 
hatta iki insanı tutup deniz
lere fırlatırken, gözlerinin gül
düğünü biliyordu .. 

Mektubu okumakta devam 
etti: 

"Bu suretle kendimi hatır
latabildimse ne mutlu?. Fakat 
ben kimim ve neyim?. Onu, 
size, bir elinizi bana uzattığınız 
gün söyliyeceğim. Aksi takdir· 
de o sır, benimle ve daha altı 
kişi ile beraber ölecektir. Ben 
Türküm. Babam da Türk, 
hem de bugün Türk sarayla· 
rmda en mühim mevkiler iş

gal eden bir Türk.. Anamsa, 
Venedikli .. Benim bir de, baş
ka babadan doğmuş bir kız 
kardeşim vardır ki, şimdi, Os· 
manh tarihinde ve saltanatında 
büyük bir rol oynuyor.. Bu 
kadarı bile, benim için muaz· 
zam bir sırdır. Onu, bir facia 
karşısında "vahşet,. diye bağır· 
masını bilen asil ruhunuza 
emniyetle tevdi ediyorum .. Be
ni sevmeseniz bile, o sırrı, 

gizli tutacağınızdan eminim. 
Sizi yalnız güzel olduğunuzdan 
sevmedi'm Kiyaral. Sizi, yüzü· 
nüzde görünen melekliğin ru· 
hunuza da bol bol en ince, en 
yüksek nakışlar işlediği ıçın 
sevdim.. Başka bir saray ka
dını olsaydı, o faciaya belki 
omuz silkerdi .. Siz ise, insan
lığınızın sevki ile bağırdınız 
ve belki de beni, iki kişiyi 

birer hamle ile denize yuvar· 
latacak ve kendimi muhtemel 
tehlikelere atacak kadar ileri 
srötüren şey, o dakika karşı· 

nızda duyduğum heyecan ve 
o bağıran sesti .. 

Venediğe gizlice gelirim 
Kiyara!.. Venediği sizin kadar 
bilirim.. Venediğin yüksek ve 
asil muhitinin bataklığını da 
bilirim.. Siz, bir diken tarlası 
içinde göğe doğru yükselmiş 
tek bir gül fidamsınız. Mü
saadenizle de söyliyeyim: 

-------------------~ Hatta nişanlınız Dük Fran· 
çeskoyu da bilirim .. Dahasını 
ve mesela, onu sevmediğinizi, 
hatta sevemiyeceğinizi biliyo
rum. işte bu noktaya gelince, 
içimden mukadderata karşı bir 
ısyan yükseliyor. Kendi kalbim 
hesabına değil, sizin sesabı· 

nıza güzel Kiyaral. 
Doka, ne güzel damad bul· 

muş?. Kendi kumaşını iyi bi· 
len bir Doka! 

Kiyara, sizi çılgın bir aşkın 
mukavemet edilemiyen cezbesi 
içinde seviyorum. Sizi, dünya
nın öbür ucuna, istediğiniz 

yere götürmeğe muktedirim .. 
Ben aynı zamanda iyi bir gen· 
cim Kiyara.. Sana şarkılarımı 
söylerdim . Sana, sazımı 
çalardım.. Sana, dünyanın en 
büyük şairlerinin şiirlerini okur
dum.. Kiyara alim değilim, fa
kat yedi dilde okudum. Baş-
kaları kadar hayatı, fazileti, 
şiiri ve ruhu anlamağa öğren-
dim. 

Korkma, Kiyarall. Ben bir 
deniz haydudu değilim.. Ben 
çalmıyorum, gasbetmiyorum. 
Ben sadece, korsan geçinen, 
fakat denizlere musallat olmuş 
haydutlarla boğuşuyorum. Ki· 
min hesabına, diye sorarsanız 
işte cevabım: 

Zevkim, yüreğim ve vıc· 

danım hesabına! 
Başımı pervasızca diktiğim 

bu denizlerde, benim gemim, 
dünyanın en güzel, en seri, 
en keyifli gemisidir. Kıpkır
mızı, kanadları, göğdesi, kıp· 

kırmızı olan bir martı ... 
Ve şimdi, yüreğim de kıp

kırmızı .. Ateş neler yapmıyor, 
aşk neler yapmıyor Kiyaral. 

Bugünlerde, nikahınızın kı
yılacağım düşündükçe, bütün 
benliğimin müdhiş bir fırtına 
ile sarsıldığım hissediyorum. 
İzdivaç yolunuz, benim kalbi
min üstünden geçer .. O kalbi 
öldürerek saadete gideceğinizi 
hiç zannetmeyiniz .. 

Kiyaral. Eğer bunda bir 
zorlukla karşılaşıyor ve iste· 
miye istemiye evleniyorsan, 
seni kurtarmağa hazınm ve 
ondan sonra taliini kullan
makta yine serbestsin. Kalbe 
karşı hiçbir kuvvet tesir .gös
teremez. 

Evvela, dost muyuz, bana 
inandın mı?. 

Bunu, bir işaretinle öğren· 
mek isterim.. Pencere dibin
de saksı içinde beyaz bir gülf, 
Eğer, bu his, dostluktan daha 
ileri ve bana dünyaları vere
cek başka bir hisse, beyaz 
değil, kırmızı .. 

Ve şayed, bu izdivaçtan se· 
ni kurtarmaklığımı istiyorsan 
sarı bir güll.. 

O takdirde, ne pahasına 
olursa olsun, ben sarayınıza 

gelecek, sizi kurtaracağım. 
Bu mektubu Dalmaçya sa

hillerinden gönderiyorum. Ve· 
nedikte iki insanım vardır. 
Onlar bana haber verecekler; 
tereddüt etme Kiyaral.. Arzu 
edersen, bir tecrübe bile ya· 
pabilirsin ve ben odanıza ka
dar gelir, sizi selamlar ve dö· 
nerım ... 

Sarı gülün pencerede gö
ründüğünün üçüncü günü, ben 

sarayınızda, dizlerinizin dibin
de bulunacağım. 

Sizi hürmetle selamlarım 
sevgili Kiyara!. 

Meçhul korsan" 
Kiyara, sarhoş gibi olmuştu. 

Kalbi, bütün sür'atile çarpıyor, 
damarları, şakakları atıyor, 
tatlı, derin, esrarlı bir zevk 
bütün varlığını sarıyordu .. 

- Ne güzel, ne samımı 
yazıyor -dedi· bu nasıl genç?. 

Yerinden doğruldu, pence· 
reye doğru gitti. Mektupta 
hafif, tatlı bir koku vardı.. Et
rafına bakındı: 

- Nereye saklasam!.. Yır· 
tamam, imkanı yokl.. 

Sonra geri döndü. Büyük, 
ceviz konsolun bir noktasına 
dokundu, oradan küçük bir 
çekmece açıldı. Kiyara mek
tubu dudaklarına kadar gö
türdü, gözlerini kapıyarak, 
onu öptü: 

- Allahım -dedi- Allahım, 
onu seviyorum, onu sevmağe 
başladım ... Onu sen muhafaza 
eti... 

- Sonu var -

Papa 
Yazlık şatoya 

• 
geçıyor 

Roma, 1 (Radyo) - Papa 
Kaşel Gandolfo şatosuna gi
decektir. Bu şato Papanın 
yazlık ikametgahıdır. 

Diğer bir habere göre, Von 
Nöyrat Romaya geldiği za· 
man, Almanyanın Vatikan se
firile birlikte Kardinal Paçelli 
ile bir mülakatta bulunacaktır. 

Bulgaristanda 
Feyezan felaketi 

Sofya, 1 ( Radyo ) - Bul· 
garistan kabinesi, bugün uzun 
bir içtima yapmıştır. Bu içtima, 
son ve feci feyezan ile ala
kadardır. 

Vidinde 400 ev sular altın· 
da kalmıştır. Maddi zayiat 
çok büyüktür, seylabzedelere 
yardım edilmeğe başlanmıştır. 

Milan Hodzo 
ltalyanm Tuna havzasm· 

daki mesaisi için 
ne diyor? 

Peşte, 1 (Radyo) - Peşt 
Hirlabm bir muhabiri Prağda 
başvekil Bay Milin Hodza ile 
bir mülakat yapmış ve Tuna 
havzası hakkında birkaç sual 
sormuştur. 

Bay Hodza Macar gazetesi 
muhabirine: 

- ltalyanın Tuna havzası 
üzerindeki mesaisi fena değil· 
dir. Merkezi Avrupanm bu 
mesaiden fayda görmesi de 
melhuzdur. istikbalde bizim 
de bu mesaiye iştirakimiz im
kanım görenlerdenim. 

Demiştir. 

Amiral Horti 
Bundan sonra hUkUmdar 
deredesinde salahiyettar 

olacakllr 
Peşte, 1 (Rady?) - Hüku

met naibi unvanı ve salahiyet· 
leri genişletilmiştir. Şimdiye 
kadar Son Allis hitabile kar
şılanan naibi hükumet bir hü
kümdar salahiyetlerini haiz 
olacakbr. 

\..----------~~-----------------------J 

Madridde bulunan bir Ame-
rikan romancısı --·-Otelinizde yatarken 

duran pencereden silah s:s1~~· Amerikan hastanesinde 
rini duyuyorsunuz. Bu sesler 
sabaha kadar devam edecek· 
tir. Ondan sonra bir makineli 
tüfek ateşi başlıyor; bunun 
daha yüksektir. Daha sonra 
bir bomba patlıyor; arkasm
bir makineli tüfek yaylımı 
daha .. 

Siz yatıp bunu dinliyorsu· 
nuz. Bu sırada üniversite ma
hallesinde bulunmayıp ta ya
tağınızda bulunmanız büyük 
birşeydir. 

Aşağıda sokakta bir adam 
şarkı söylüyor ve sizin tam 
uykuya dalacağınız sırada üç 
sarhoş hararetli bir münakaşa 
ya girişmişlerdir. 

Sabahleyin de bir infilak 
sesi sizi uykunuzdan uyandı

rır. O zaman hemen pencere· 
ye koşarsınız; dışarda palto
sunun yakasını kaldırmış ve 
başını önüne eğmiş hir adamı 
telaşla sokaklardan birisine 
doğru kaçmaktadır. 

Sırtınızda bonyo elbiseniz, 
ayaklarınızda gecelik terlikler, 
mermer merdivenlerden aşa· 
ğıya ko~a ıınız. Bu sırada de
risinin üzerinden yaralanmış 
orta yaşlı bir kadın, işçilerin 
mavi sigara durnanlarile dol
muş methalden otele alın
maktadır. 

Kadıncağız ellerini kavuş· 
turmuştur ve parmaklannm 
üzerinden ince bir sel halinde 
kan akmakta, yere damlamak· 
tadır. 

Sokakta yirmi yarda ötede 
bir köşede biribirine karışmış 
harç ve çimento yığınlarmm 
üstünde ölmüş bir adam uzan· 
mış, yatmaktadır. Elbisesi pa· 
ramparça ve toz içindedir. 

Bir polise sorarsınız: 
- Kaç ölü var? 
O cevap verir: 
- Bir kişi, bomba biçimli 

bir yerde patladı bereket ver· 
sin. Eğer sağlam bir duvar 
üzerinde patlasaydı, belki de 
elli kişi ölürdü. 

* * "' Morata cephesinin arkasın-

da, lspanyol demokrasisine 
dost olan Amerikalılar tara
fından kurulmuş bir hastane 
vardır. Burası Valensiya yolu 
üzerindedir. Burada bana: 

- Raven sizi görmek isti
yor, diyorlar. 

- Ben kendisini tanıyor· 
muyum? 

- Orasını bilmiyoruz; fa
kat o sizi görmek istiyor. 

Yukarı katta kolunu uzata
rak yatan ve fena halde inil
deyen, yüzü kül renginde bir 
adama kan veriyorlar. Bu 
adam muntazam fasılalarla 
inildiyor ve bu ses sanki on
dan gelmiyor gibidir. 

Sordum: 

- Raven nerededir? 
Üzeri battaniyelerle örtülü 

bir yataktan bir ses geldi. 
Raven: 

- Buradayım dedi. Bura
da iki kol görünüyordu. Yüz 
yerinde sargılarla çepeçevre 
sarılmış bir kısım vardı. 

- Kimdir o? Diye sordu 
Raven. Dudakları yoktu, fa
kat onlarsız da güzel bir sesle 
konuşabiliyordu. Ben: 

- Hemingway, dedim, na
sılsınız, ne haldesiniz onu gör
mcğc geldim. 

yatan yaralılar arasında 
Ernest Hemingway Deyli Heraldde yazıyor 

Madridden bir manzara 
- Yüzüm çok fena. Bir 

bomba ile yandım. iki defa 
derim soyuldu. Fakat şimdi 
iyileşmeğe yüz tuttu. 

Dedim ki: 

Harbte şunu öğrenmiştim: 
Yaralılar, yaralandıktan sonra 
bu yarayı nasıl aldıklarına da
ir, çok defa yalan uyduruyor
lardı. O, bana dedi ki: 

- Biraz şişlik var; 
şiyor. 

iyile· - Dos Passos ile Sinclair 
Lewio da buraya gelecekler
miş, öyle söylediler. Fakat konuşurken adamca· 

ğızm yüzüne bakmıyordum. 
• * * Amerikada ne var, ne yok? 

işler ne alemde? Burası hak-
kında neler düşünüyorlar? 

Dedim ki: 

- Evet dedim, g<'ldikleri 
zaman buraya sizi görmeğe 
onları da getiririm. 

- Oh, dedi, bu büyük bir 
vaid. Bunun benim için ne 
demek olduğunu bilmezsiniı . 

- Hisler biraz değişti. - Onları da buraya getire· 
Artık onlar da hükumetin har· ceğim, dedim. 
bi kazanacağına kanaat etme
ğe başladılar. 

Siz de bu fikirde misiniz? 
- Muhakkak. 
- Memnun oldum. Hadi· 

sderi görebilsem, bütün bu 
çektiklerime aldmş etmiyece
ğim. Bu bana mühim görün-
müyor. Görüyorsunuz ıstırap 
çekmekten pervam yok. Yal
nız bütün hadise ve vak' alan 
yakından takip edebilsem. 
Yalnız, bir işe yanyabilsem. 

Harpten hiç perva etmedim 
ve çok iyi harbettim. Bir defa 
yaralandım, geri geldim ve 
iki haftada iyileşip tekrar ta-
buruma iltihak ettim. Arkada 
kalmağa tahammülüm yoktu; 
sonradan başıma bu geldi. 

Elini elime verdi. Bu bir 
işçi eli değildi. Uzun ve mun-
tazam parmaklarının tırnakla
rında kabalık göze çarpmt· 
yordu. 

- Nasıl oldu da bu yarayı 
aldınız? Diye sordum. 

- Bir takım askerleri ıslah 
ettikten sonra faşistlerle har· 
be giriştik ve onları yendik. 
Dehşetli bir muharebeydi o, 
biliyorsunuz, fakat düşman
larımızı mağliib ettik. işte tam 
o sırada birisi bu bombayı 
benim üzerime attı. 

Elini tutuyor ve söyledik
lerini dinliyordum. Anlattığı 
şekilde yaralanmış olduğuna 
inanmıyordum. Bu hikaye ha· 
na doğru gibi gelmiyordu. 
Herhangi bir asker bu şekil· 
de yaralanabilirdi. Fakat inan· 
mış görünüyordum. 

- iyi adamsınız siz Ernest; 
size Ernest diye bitab ettiğim 
için bana danlmıyorsunuz ya? 

Bu nazik ses, güneşte yu
ğurulduktan sonra üzerinde 
harpler yapılan bir tepeyi an· 
dıran bu yüzden geliyordu. 

- Hayır, d~dim, yalnız be
ni dinleyiniz, iyileşeceksiniz; o 
zaman radyoda konuşabile
ceksiniz. 

- Olabilir. Siz geri döne· 
eek misiniz? 

- Elbette döneceğim. l 
- Öyleyse güle güle! la 
- Allahaısm:rladık, dedim. p 

* * lı 
Aşağıya indiğim zaman bu 

adamın yüzünü ve iki gözünü 
kaybetmiş, bacaklarile ayakla
rından da ayrıca yaralanmış 
olduğunu söylediler. 

Doktor diyordu ki: 
- Ayak parmaklarından 

bir kısmını da kaybetti; fakat 
kendisi bunu bilmiyor. 

- Belki de ebediyen bil· 
miyecek, dedim. 

Doktor: 
- Galiba öğrenecek, dedi, 

çünkü iyileşiyor. 

Burada yaralanan siz değil· 
siniz; fakat bizim de bir za· u 
man harbettiğimiz Pensilvan· 
yadan gelmiş bir vatandaşrnıı ara 
yaralıdır. •ir 

Sonra Ravenin zabiti jock aak 
Cunninghhama rastgelip uzun riı 
uzun konuştum. O bana bir ~e 
asker ağzile birçok hikayeler 
anlattı. O da kolunun üst 
kısmından üç kurşun yemişti· 
Anlattığı bütün hikayel~rin Sordum: 

- Nereden geldiniz 
raya? 

b içinde en enteresan ve mübilll 
U• ? 

olanı ne idi biliyor musunuı 

- Pitsburgdan. Orada üni
versiteye gidiyordum. 

- Buraya gelmeden evel 
ne iş görüyordunuz? 

- Sosya!ist bir işçiydim. 
Bunu da doğru bulmadım. 

Fakat şu var ki, bu adam ya
ralanmıştı. 

Pitsburg üniversitesinden gel· 
miş ve talim görmeden harbe 
atılmış olan Ravenin bütürı 
söylediklerinin dotru oluşu. 

ispanyada eski harblerderı t 

farklı olan birşey var: Buracl• 
inanabildiğiniz kadar çok şey· 
ler öğrenebfüyorsanaz. 
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ahte çavuş Bahkesirde Seyhanda büyük su iş-

mahkU~- oldu leri teşkilat. kuruluyor 
---------------------uçlu yattığı oteli nasıl soydu

ğunu uzun uzadıya anlattı 
Balıkesir, ( Hususi muhabi

~mizden ) - Birkaç ay evel 
~nkırılı Ahmed oğlu lsmail 
dında birinin iki tarafta sah
. Jandarm~ başçavuş elbise

aile dolaştığı ve Palas otelinden 
~n bazı eşya çaldıktan sonra 

kaçarken ya~ alandığını o za
:~ı· _yazmıştık. Dün saat 14 te 
ıncı asliye ceza mahkeme

tinde duruşmasına devam edi· 
ı~.n suçlu, hakimin suallerine 
toYle cevap verdi· 

"A . s r~· · d aı· . Ker ıgımı aha bitirme· 
ıştım. lstanbulda Gülhane 

·~stanesinden çıktım. Kıtama 
tmek .. . uıere Balıkesire gel-
~m ve Palas otelinde dört 
n m· f' k l Ü ısa ır a dım. zerimde 
%Çavuş elbisesi vardı. Ben 

tel ~n. onbaşıyım. Çavuş elbi-
crına hastaneden çıkarken 

ana verdiler. Yanımd 'k' d aba 8 1 ı e 
n n~~ .vardı. Bu tabancala· 

~
• hırını paramla ld o· ri . d a ım. ı-

1 ndı e Jandarma iken ya-t ığım bir adamdan aldım 
r· a as otelinde kaldığım müd: 

t zarfınd h' d ır lb' . . a şe ır e başçavuş 

t
ıs\ esı ıle gezdim. Otelden 

r- nacağı 
b 

1 
m gece yattığım oda-

tım. uBun~n eşyalanmı topla
lf ki .enım çaldığımı iddia 
.. ı . erı eşyalar da o esnada 
,....nım eşy 1 • " o· a arımın ıçine karış-
~ş. 1~ker odada bulunan bir 
Lıvu an da bazı eşyalar al

re· ı.. m. Bu sırada odalarda kim· 
~ Yoktu. 

st; Fakat ba ll b lı O vu arı en açma· 
im m. ndan d ._1 • sonra a Çanak-
a? ta eye 2ıtm k -

~rıldı e uzere otelden m.,, 
Hakim ı· d 

riifus k-ğı~ ın e bulunan bir 

0 a ını tetkik ederek 
ruyor: 

e- 12~ ~~v~yc~ . cüzdanındaki 
"S r; mı nıçın 328 yaptın? 

•adı~ç u bunu kendisinin yap-
5ını ve n k'ld ne· ~ğın d . e şe ı e yapıl· 

k ı a bılmcdiğini fakat 
lış er 1 obl~uktan sonr~ yapıt
la bo ~ ılcceğini ve o zaman

n erı de b" 1 
ım. pylcdi .. oy .e taşıdığını 

,n. d · Mustantıkteki ifade
bu Ş h: tasdik etti . ., 

"nü 1.
8 ıt olarak dinlenen 3 No ta ıs · 

kla· ~. ·ı· menıuru B. Mustafa Kay
rı ı suçl 

mış ~nı .. uyu nasıl yakaladı· .. ti0Y~c anlattı: 
lb· b ıun sabahleyin otel ka· 

dan 1 ana t ld 

t 
k 0 e en 80--100 li· 

kat ıa;?'~.etinde kadar misafir 

bl·ı- clınd ğımselerin bazı eşyaları 
ı ını v b 1 d.. e unu da ote -

ralan°~ir ~Ündenberi misafir 

d. undan ş·· ıahndarma başçavu· e ı, up c . 
rdiler. ettıklerini söy-

ğil· licınen tahk'k 
za· •ırada 1 ata başladım. 

n oto\)ii.·_çanakkaleyc işli-
k -unıof .. ·· ara sord" orunij de bu-

tir başçavu;:· Şoför böyle 
Jock aakkaleye gi~ ot~~üslc Ça. 
mızun · . . ~tını k d. 
ı:"" • rını de şehır harici• en ı-
bır t..e v . • nde b k 
1 

'1 cegını ve çavuşu ~ . e -re et N r · rıf etti 
üst r e ıceyı bu kadar eld~ 

~işti· ıkten sonra Çanakkalcye 
~l~rif1 keket eden aynı otobüsün 
~birO 1~ tarafına atladım. Ve 
.. nuı? ~•s olduğumu mümkün ol· 

~ 
gel· ~ ka"ar gizledim şapkamı 

be dun ·· · d b' ar it uzerıme e ır 

üti.il1 ,, .. 
0 

giydim. Otobüs Kaz
•tırıa 

ışu. b 
1 

vardığı sırada ora· 
erden u Unan k .. .. l d d• r itııd opru a tın an 
ura atına b 
~ şey· 'it C>tob.. aşçavuşu çık· 

· y Usc doğru yak-
"' tarafında bir ta· 

banca ve elinde güderi el· 
diven vardı. Şoför çavuşa 
otobüse arka taraftan bin· 
mesini söyledi. Arka tarafta 
da ben bulunduğum ıçın 
çavuş bana yaklaşıyordu . 
Kaybedilecek vakit yoktu. 
Çünkü tabancasına davra· 
nabilirdi. Derhal tabancamı 
çektim ve yere atlıyarak: 

- Kıpırdama!.. 
Diye ihtar eltim ve ya

kalıyarak üzerini araştırdım. 
Belinde takılı iki tabanca 
vard ı . Bunları ve eşyaları da 
birlikte alarak merkeze getir
dim . ., 

Bundan sonra gene şahit 
olarak dinlenen Palas oteli 
katibi Aziz, otobüs şoförü 
lbrahim, uçuncü komiser 
Mehmed de nüfus cüzdanında 
yapılan değişiklik, sahte 
Başçavuş ve çalman eşya
larla hırsızlığın ne şekild 
yapıldığını söyliyerek bu eş· 
yaların Ahmed oğlu f sına il 
tarafından bir bohça yapılarak 
otelin camından aşağı arsaya 
abldığını ve oradan alınarak 
götürüldüğünü anlattılar. 

Suçlu bu şahidlere itiraz et
medi. 

Bunun üzerine müddeiumu· 
mi muavini B. Azmi iddiasını 
terkederek hareketi ceza ka
nununun 253, 553. 594 üncü 
maddelerine uyan suçlunun 
tecziyesine ve nüfus cüzdanın· 
da yapılan değişikliğin ken· 
disi tarafından yapılmış olma· 
dığından bu noktadan da be
raatına karar verilmesini istedi. 

Mahkeme heyeti bir müd
det müzakereden sonra hakim 
B. Sakip suçluya nüfus cüz
danında yapılan değişikliğin 
kendisi tarafından yapıldığı 
anlaşılmış olmadığından bera· 
atına, sahte jandarma başça
vuş elbisesi geydiği, tabanca 
taşıdı ve hırsızlık yaptığı için 
de (9 ay 12) gün hapse, bir 
lira hafif para cezasile (1700) 
kuruş mahkeme masrafı ver· 
meğe mahkum edildiğini bil· 
dirdi. .. 
Uçok - Ankaragücü 

berabera kaldı 
.-.~~şı 1 inci sagfada-

>•rmı ıkı oyuncunun en fenası olan 
Ali, kı•ndi kale İbe b" l • . ır go attı. 
raın bır aıı~ değilse hile , ı· 
d 

mes u ıyet 
o~ruılan do~ruya onundur. 

Anl.:arııı;ücünde •fitle " r ve top 
kontrolu, daha iyi idi Bı'lb · aua ıa. 

kım yorulmuyordu. Halbuki Ü k-
lular, şişmiş, yorulmuşlardı. Sa~in 

ayusrna kraoıp girdi ve netice maliım : 
2-2 berabere .. 
Sahada ancak~ ·600 ki~i vardı. 

Montrö konferan11ı 
Dünkü müzakerelerde 

yenipen ihtilAf çıkb 
Montrö, 1 (Radyo) - Kon

ferans, bugün komisyon ha
linde çalışmıştır. Bu içtimada, 
kapitülasyonların ilgasından 
sonra Mısırda kalacak olan 
nıuhtelit mahkemelerde bulu
nacak ecnebi azanın mikta
~ını tesbit eylemiştir. Bu top· 
da~tıda nıahmiler meselesinden 

0 ayı Mısır delegasyonu ile 
Fransız d ı d . . . e egasyonu arasın a 
hır ıhtılaf çıkmıştır. 

Komisyon, çar§amba gunu 
tekrar toplanacaktır. 

Montrö, 1 ( A.A.) - Ka· 
pitülisyonlar lconferanıının 

Bu yıl görülecek işlere 1,500,000 
liralık tahsisat ayrıldı 

Ankara, 1 (Hususi) - Sey
handa bu sene başlıyacak olan 
su işleri hakkında Nafıa Ve· 
kaletince şimdiden tedbirler 
alınmış ve lazımgelen emirler 
verilmiştir. 

Salahiyettar makamlardan 
alınan malumata göre; Nisan 
sonuna kadar su işleri müfet· 
tişliği kadrosu tamamlanmış 

ve bir Mayıstan itibaren ctüd 
faRliyetirıe geçilmiş olacaktır. 

Mütehassıslar etüdlcrini Ma· 
yıs sonuna kadar bitirecekler 
ve raporlarını Vekalete gön
dererek inşaat emrini bekliye
ceklerdir. 

Bu yıl içinde görü it cek İş· 

!ere 1,500,000 lira sarfrdile
cektir. Bu rakam programın 

tatbiki hitamına kadar 9 mil· 
yon lirayı bulacaktır. 

937 Haıiranından 938 Ha
zıranına kadar sarfedilecek 
olan bu l,500,000 lira yalnız 
Seyhan üzerindeki inşaat 
içindir. 

Ceyhan nehri ve Ceyhan 
bölgesi bundan sonra ele alı
nacaktır. Maamafih bu yıl 
Temmuza doğru Ceyhanda da 
bir su işltri te~kilatı 'kurula· 
caktır. 

Sık sık uukuhulan seylab 

felaketi karşuında hükumeti· 
miz çok cidddi tedbirler al· 
mak lüzumunu hissetmiş ve 
Çukurova su işinin ihmal edil
mez bir dava olduğunu kabul 
etmiştir. 

Bunun içindir ki, etlidlerin 
akabinde inşaat ihalesı kısa 

bir zamanda yapılacaktır. 
ilk hamlede sulanacak olan 

arazi 700 800 bin dönümdür. 
Bu rakam ileride 1,500,000, 
dönümü bulacaktır. 

Sulama işlerinin modern 
kanallar vasıt:ısile ynpılac:lğı 

anlaşılmakta ise de, seylabın 
onunu nlmak için S eyhan 
1atağında tarama mı yapıla· 
cağı yoksa, scdlerin tahkimi 
ile mi iktifa edileceği henüz 
malum değildir. Bu keyfiyet 
etüd . raporlarının Vekaletçe 
tetkiki neticesi belli olacaktır. 

Salahiyettar rnakanıların te
min ettiğine göre, azami 939 
mahsulunda, Seyhanın sula-
rından ova istif ad eye başlıya
caktır. Şu hale göre kısa gün· 
de Çukurova çifçisi artık ya~
mur gözetlemekten kurtulmuş 
olacaktır. 

Su projemizin tatbiki işle· 
rinde kullanılacak amele, ta
mamile Çukurovadan temin 
edilecektir. 

____ ......,.____ ......_ .... ..__ ·-------·-----· 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Yunıtnlı satış No. Lira ' 
547 Darağaç tramvay cad. 14 No. lu 6721.42 44363 

metre arsa. 
909 1 inci Karantina mimar Kasım 13-13 kapu 

1 
13 taj numaralı evin nısıf hissesi. 2333 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri kapalı zarf 
usulile 10 gün müddetle sahsa konulmuştur. 

ihalesi 13/5/9:17 perşembe günü saat 15 tedir. s~deli mÜn· 
hasıran gayri mübadil bonosu ile ödenecektir. 

Mm. Sim pson un boşan- __ A_lıc_ıl_ar_ın_M_iı_ıi_E_m_ıa_Ak_M_üd_u_·rı_üg_"iı-'n_e _m_ü_ra_c_aa_tı_ar_ı. __ 1_32_s_ 

ma karan talik edildi Eczacı ve tabip 
-------------~---------

Hakim, bu karara kimsenin itiraz edip 
etmiyeceğini yarın soracaktır 

Londra, 1 (A.A.) - Mm. neşriyatın tekerrürüne ınüsa-
Simpsonun, M. Simpsondan maha etmiyeceğinin herkesçe 
boşanması dün lpsvich bo- anlaşılmasını temin etmek için 
şanına mahkemesinin duvarına yapılmaktadır. 
talik edilmiştir. Hakim Sir ----
Deyd Merryman bu işle pa- Adanada 
zartesi günü meşgul olacak ve pamukçuluk 
boşanma kararının tasdikine 
kimsenin itiraz edip etmiye· 
ceğini soracaktır. Bir cevap 
almadığı takdirde boşanma 
kararnamesi kat'iyet kesbe
decelttir. 

Vindsor Dükünün avukatı 

tarafından taç giyme hakkın
da tefsirler isimli kitabın mu· 
harriri Geoffrey Denniz ile 
naşiri Heinemann aleyhinde 
açılan dava Londranın biitün 
mahfellerinae şiddetle müna· 
kaşa edilmektedir. 

Kitap piyasadan toplattırıl· 

mış olduğu için bu davanın 
sebebi ne olabileceği merak 
edilmektedir. 

Bununla beraber iyi haber 
alan siyasi mahf eller bu kita
hın Kanada ve Amerikada p:
yasadan kaldırılmadığını söy· 
lemektcdirler. Binaenaleyh ki· 
tabın bu memleketlerde neş
redilmesinden dolayı Vindsor 
dükünün uğradığı zarar ve zi
yandan dolayı muharririn me· 
suliycti bakidir. Naşir de aynı 
zamanda mesuldür. 

Takibat evvela kitabın bü
tün memleketlerde piyasadan 
kaldırılmasını sonra da Vind· 
sor dükünün şahsı aleyhindeki 

umumi komisyonu yerli ve ya""':8 
hancı tabirinin tarifi mesele
sini müzakere etmek üzere 
toplanmı~tır. Bu hususta bir 
taraftan Mısır ve diğer taraf· 
tan fngilterc ve Fransa delege 
heyetleri aruında yeni mü~
lcülat zuhur etmiotir. 

___ _. __ _ 
Halk iyi çekir
dek yetiştirme
ğe çalışıyor 

Adana, (Hususi muhabiri· 
mizden) - Ziraat bankası, 
Çukurova bölgesinin başlıca 
ve en mühim ziraat ürünlerin· 
den olan pamuk ıslah etmek 

ve üretimini çoğaltmak yolun
da Ziraat Bakanlığının başla

dığı işe geniş ölçüde yardıma 
devam etmektedir. Bu yıl 

Adana ve havalisi pamuk ye· 
tiştiricilerine üretim masraf· 
larını koruyacak derecede 
borç verilmesi kararlaştırılmış· 
tır. Borç para verme usulle
rinde ayrıca kolaylıklar gös· 
terilmektedir. Alınan haber· 
lere göre, Adana ziraat ban· 
kası borç verme işine başla· 
mıştır . 

Ziraat Bakanlığının Çukur· 
ova bölgtSinde dağıttığı klav
land cinsinden pamuk tohum· 
ları köylü tarafından çok İs· 

tekle karşılanmış ve kısa bir 
müddet içinde mevcudu kal· 
mamıştır. Tüccar Eclinde bulu· 
nan klavland tohumları son 
piyasaya göre, 8·9 kuruş ara
sında fiat bulmaktadır. 

Yetiştiricilerin klavlind to· 
humlarma kar~ı gösterdiği 
rağbetin sebebini anlamak 
için yazacağımıı şu rakamlara 
bir kere bakmak kafi gele
cektir. Uzun tecrübel~rle elde 

alınacaktır 
Askeri fabrikalar 

umum müdürlü
ğilnden: 
Ankara civarında Kayaş, Küçük Yozgad ve Erzu.rumda kul

lanılmak üzere bir operatör ile iki tabip ve bir eczacı alına
caktır. isteklilerin istida ve vesikalarile umum müdürlüğe mü· 
racaatları. 29 3 7 11 15 1263 

edilen ve yüz kilo kozaya 
göre hesap edilen bu rakam
lar klavland tohumu kullan· 
maktaki faydayı göstermek· 
tedir. 

Yüz kilo yerli kozadan: en 
aı 17 en çok 20 kilo pamuk, 
'47 48 kilo Y-i çıkarılan çitit 

30-31 kilo sif yani kabuk 
kabuk çıkmakta ve 3-4 kilo 
fire vermektedir. 

Halbuki yüz kilo klavlind 
kozasından: 35-40 kilo pa· 
muk, 59-63 kilo çiğit çıkanl
makta ve ancak 1-2 kilo fire 
bulumnaktıdır. 



~~~8 ANADOW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri 
RO~~t~!~~~sAı"ND _ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

H©ımcdlö Nü~lhı~t Ça1r11cça1r 
S/S "GANYMEDES" va· = 

puro 20 Mayıs 1937 de bek- -
lenmekte olup AMSTERDAM, = 
ROTTERDAM ve HAMBURG 

lim~~;Ni~~tk~:ı;~~- S ıh hat 
LINIEN KUMPANYASININ -

Eczahanesi-1 

S/S "GUNBORG,, vapuru = d b f -
30 Nisan 937 de limanımıza = D e U UDUt. 
gelerek R OTTERD AM, HAM •fi 111111111111111111f11llJlf1111111111111111il1111111111111111111111111lU111111 11il1111 !11' l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l il il 111111 il mi 
BURG, GDYNIA ve SKAN
D1NA VIA limanlarına yükle· 
yecek. 

M/S "ERLANDn motörü 
28 Mayıs 937 de beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME RU· 

MEN KUMPANYASININ 
S/S "SUÇEAV A,, vapuru 

19 Mayıs 937 tarihine doğru 
beklenmekte MALTA, MAR
SIL YA ve CENOVA liman· 
llan için yolcu ve yük kabul 
eder. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

!::Jaha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 .................... 
Olivierve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
·AD JUT ANT" vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
j-işikliklerden acenta mes'u· 
liyet kabul etmez. ........ ; ........... .. 
"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGION,, vapuru 13 ya· 

hut 14 Mayıs beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"TURKIA,, vapuru 28 ya· 
hut 29 Mayısta beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

"ARYLENSEN,, vapuru 28 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 20 Mayıs beklenil· 
mekte NEV-YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

- ·~c~ 
.. 

~KUruf .: f Ç> ~_ ıu ri 

----~ ................................................ .... 
W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 
G. M. B. H. HAMBURG 
•LARISSA,, vapuru 12 Ma· 

yasta bekleniliyor. ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11S\.MINSTER,, vapuru 29 
Nisana doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA" vapuru 10 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük alacaktır 

PiRE AKTARMASI, SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAMBION" vapuru 7 
Mayısta NEV-YORK ve BOS· 
TON iç.in PIREden hareket 
edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru 21 
Mayısta NEV-YORK ve BOS· 
TON için PJREden hareket 

LIVERPOOL 
,,JESSMORE,, vapura 9 

Mayısta beklenileniliyor. Ll
VERPOOL ve ANVERS li
manlarından yük tahliye ede· 
cek ve BURGAZ, VARNA, 
KÔSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve IBRAILE limanla
rına yük alacaktır . 

"lNCEMOREn vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAZ, VARNA, KôS
TENCE, SULINA GALATZ 
ve IBRAILE limanları için 
yük alacaktır. ---soc. ROYALE HONG· 

ROISE DANUBE MARl
TIME 

"DUNA" vapuru 12 Ma
yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 

BRA TISLAV A LINZ ve Vl
y ANA için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
"SARDINIA,, motörü 22 

Mayısta PiRE, ISKENDERl-
YE, DİEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

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

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T defan : 3479 
.. m;:...,. ........ , ..... aı , 

Gazi Bulvarmda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Milat Baran 
Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 

asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup ge('e ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plan başladı 

_ lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 30,00o 

ila 100,000 metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneklerini görme~ 
istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 1950 liradır . 
4 - ihalesi 4 151 937 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol· 

malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun ı 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel Ankara M.M.V. satıll 

alma komisyonuna vermeleri. 18 23 28 2 11~ 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Menemen garnizon kıt'atı ihtiyacı için 120 ton Un k•' 

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Evsaf ve şeraiti Menemen sat. al. komisyonunda go 

rülebilir. 
3 - ihalesi 4 Mayıs 937 salı günü saat 11 de Meneme' 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Tahmin edilen bedeli 14100 lira olup muvakkat tf 
minat parası 1058 liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı J 
m Jları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yaıı 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplannı ib•~ 
saatinden en geç bir saat evvel Menemen satın alıı" 
komisyonuna vermeleri. 18 22 27 2 12J.j 

fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 460 kuruş olan 10000 ~ 

erat kundurası kapalı zarfla alınacakhr. 
2 - Şartnamesini 230 almak ve örneklerini görmek i51 

yenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma kofll 
yonuna müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 3450 liradır . 
4 - ihalesi 4 151 937 salı günü saat l 1 dedir, 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı t 

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunull 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde y~ 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını iıl. 
saatindrn en geç bir saat evvel M. M. V. satın I 
komisyonuna vermeleri. 18 23 28 2 119~ 

Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 37 4 kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eksiltııı' 

konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup ilk teminat ı>" 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
BUCAREST 

2437 lira 50 kuruştur. 

~lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ıllllllllllllllllllHllllllllll 3 - ihalesi 21/Mayıs/937 cuma günü saat 15 de AoV 
E: - M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır .. 

"DUROSTOR,, vapuru 2 § A Kemal Tonay = 4 - Şartnamesini almak istiyenler 165 kuruş mukabili"' 
Vapurların isimleri, gelme Mayısa doğru bekleniliyor. - • = M. M. V. salın alma komisyonundan alabilirler. r 

tarihleri ve navlun tarifeleri KÖSTENCE, SULINA, GA· = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları - habere ile şartname gönderilmez. il 
hakkında bir taahhüde girişi· LATZ ve GALATZ aktarması = Birinci Sınıf Mutahassısı 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı o1 
lemez. TUNA 

1
• I • • k l lan şart olmakla beruber 2490 sayılı kanunun j 
ıman arı ıçın yü a a· = (Verem ve saire) E vı 

Birinci kordonda "UMDAL,, caktır. = Bnsmabaoe ista yonu karşı ındaki Dibek sokak bn~ında 30 snyıh = 3 üncü maddelerinde ve şart.namelerinde yazılı " , 
UMUMi DENiZ ACENT A- = ev ve muoycnelınne inde eobah saat 8 den ıık am saat 6 ya = larla birlikte teminat ve teklıf mektuplarını ihale 
LiGi LTD. vapuru acentalı· JOHNSTON WARREN - kndar hastalanm kabul eder :; tından en geç bir saat evvel M. M. V. satıfl 6 
ima müracaat edilmesi rica • •-•L•I N•I•E•S •L•T•D•. __ _.._.llıiiillllıiıllllıiiillliiillliiillliiilll liiillliiiıllliiiillliiiilllliıiilllliıiillliiillliıiil llılıillliiillliiillliiltliiiiilliiilll •Tı•e l.ie /ıı.o.n 1.: •4 •7 7.15.illiiill İİİılll l;;İl._ __ İİkoliimiiliis.yoiiilnllunillal.v.lcriıılm•e•I er•i ·-·3 -18...i2-lııl.8-~96 
olunur. 

Riı binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Piirı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavıiye ederler. 


