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Çarşamba 
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Fransızlar 

Hükıimetimize üc taraflı bir 
t 

MAYIS 937 muahede teklif ettiler HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 
'l'elcforı: 2776 

Başvekilimizin Londra seyahati mühimdir 

Başvekilimiz, dün ondra-
ya hare et ettiler 

Büyük Şef, Avrupada yapacağı siyasi temaslar 
için Başbakanımıza direktif verdiler 

--·--
Ankara, 4 (Hususi) - Baş· 

bakanımız ismet lnönü, Lond
raya gitmek üzere bugün öğ· 
leden sonra buradan hareket 
etmiştir. 

ismet lnönü, gerek Londra
da ve gerekse Pariste yapa
cağı siyasi temaslar hakkında 
Büyfik Şef Atatürkten lazımge· 
len direktifleri almıştır. 

Başbakanımız, istasyonda 
~iyaseticumhur Başyaveri, Ve
k~ller, saylavlar, sefirler ve 
bırçok zevatla büyük bir ka
labalık tarafından hararetli 
surette uğurlanmıştır. 

İsm.et lnönü, Londra seya
rat~erınden istifade ile, gerek 
ngıltere ricalilc ve gerekse 
~ız diplomatlarile çok 

Bay Mussolini 
Honıa, 4 (A.A.) - İtnlyan 

lrıathuııtı Alınan Dış Ilaknnı Yon 
.'.';etıraıluu ziyareıinı• ıızun nınka!e· 
lrr lnhsis eıliyorlnr. La\'oro Fa cıs· 
ta diyor li: 

"İtııl) aıı milleti Von N curatlıın 
eahsın<la yıılnız milli sosyalizm lıa· 
rek · ·ı · etı aaye inde kendi ine tarı ıın· 
elen •e coArafi vazi) etinden el üşen 
''•l.ircyi tekrar ele almış olun bir 
<let-l • 

etın nazırını değil oynı zaman• 
da ''e '· •·. . 'ierşcyden evci sarsılmaz ııır 

ıı:ışa •rzu Vf! iradesini seliimlıı· 
tnıık.tadır.,, 

~Yo;iornale D'lıalia gazetesi ya• 

ran • e •nillctlcri hiribirindcn ayı· 
oıı:ıa n t•:e 

1
bakiki Lir A,·rupa barı· 

rnih\'er' s~ olnnyan llerlin-Homa 
J llıf!lııl L 1 • d b' irtihat c,cı t'rı arasın a ır 
vasıtası 1 . d. 

J> ı· o ınak cmelınde ır. tea ıteyc ı 
"'ı'll l . c 11Yanan bu mihver .... et erın \'az' 
rı' • A ıyct Ve ıuünosebetlt'· nı vrupa 
açık 1. ıocnfaıılleri lehinde 
Von ı~ surette tayine çahvı)or. 
"~ . euratlıın ziyareti General 
'•orın,. ·ı B 

.. o 
1 c . l\fu~solini nrosmdaki 

Xlıulakatt b' k 
, an ır ·aç gün sonra \ 'C .llatp~aı v nı 
d ~ on oınbergin ziyaretin· 
en l h' k h L le ır aı; ııf to evci \'uku· 
111 tnak.tadır. 

ı Dazı yabancı gazeteler tarafın· 
ı an 1·1 ıırote to cc ı en ya) gnralann 
terein 1 k • 

e o arıı Almanya ıle f tal ya 
llta~ınd k' 
e . 1 ı münasebetleri tekemmül 
i~~ırrnekte olan bu ziyaretler eerisi 1 lllenıleket te~riki meıJai inin 

tabii bir neticesidir. Ye Alman Dış 
Bakanının ve General Göringin zj. 

yaretleriııdcn Derlin·Roma ara ıncla 
tesbit edilmi§ \•e uzun zaman<lar• 

Lcri mahlm olan menfaat pkn İp· 
lerioin hududunu aşan bi~lıir neli· 
ce doğmı) acaktır. » 

Homa, J (A.A.) - Alman Dış 

Bakanı Yon l\'euraılı ve B . • \fusso· 
Iioi orasındaki miiHikat lıir saat 
bir çeyrek sürmii~ \'c• Kout Cinno 
da lı:ızır olcluğu halde c;ok samimi 
olmuştur. 

I.oııdra, ı !Hatl}o) - Ioming 
Post gazetesi, Hoına müliikntınd:ın 

uzun uzadıya halı etmekte ve: 
"Ilu müzakereler yeni lıir plıin 

i~in yapıluınktııdır, Dugüıılercle fıal· 
ya \c Almnnyanın p•ni, yeni tek· 
liflerini beklemek icaLeder .. , De· 
mekteclir. 

mühim ve siyasi kanuşmalarda 
bulunacaklardır. 

Başvekilimizin, Londradan 
uğrıyarak 

kalacağı 
hakkında 

Blumla 

avdetinde Parise 
orada bir kaç gün 
ve Hatay meselesi 
Fransa Başkanı Fon 
konuşacağı söyleniyor. 

General İsmet fnönünün B. 
Leon Blum ile konuşacağı 

1::9. '\ / Parti Grubunda 
rransa H . . V k·ı· . B 

Üç taraflı bir mua. arıcıye e 1 ımız, . a-
hede tekur edi!or 1ci El'asilin seyahati hak-ıstanbuı, 4 ( Hususı) -

Fransa hükümeli .. t~ra/ı~- kında ı·zahat verdı• dan lıar.ırlanıp hukumetı-
mize verilen, Fransa, Tür
kiye ve Suriye arasında 
üç taraflı muahedenin mü
zakeresine yakında başla
nacaktır. 

\.. .,) 

Kutuluk kereste 
B. 1. Hakkı Vera/ 
İzmire dönüyor. 

~~~~~----.~..--------~~~ 
Kardeş memleket HariciJ'e Veziri, Suri. 
yelilere dostluk temennilerimizi bildirdi 

/ 

/ 

Bag T. R. Aras 

fstanbul, 4 (llusud) - Irak 

ı 
Hariciye Nazırı D. l\'aci El'asil, 
Suriyeden geçerken Suriye ricalioe 

Türkiyeuin dostluk temennilerini 
bildirmiştir. 

Ankara, 4 (Husu ~) - Harici· 
ye Vekilimiz ll. Tevfik Rü.,dü 
Arns, parti grubunun bugünkü içti· 
maındı, Irak Hariciye • azırı B. 
Naci El"nsilin Ankara seyahati hak· 
kında izahat \'ermiştir. 

Tahron, 4 (A.A.) - Gar.etelc:"r 
Tiirkiye Hariciye Vekili Rüşdü 

Arasın mayıs sonlarında rrııhranıı 

geleceğini yaıarnk 'fiirk· Jrarı nıua· 

hedelerindcn sonra Lurıuıı iki rnenı· 

lekct noktai nazarları arasındaki 
birliği götcrdiğini ehemmiyetle tc· 

harüz ettiriyorlar. 

Belgracl, 4 (RaılyeJ PraYda 

gezetcsi, Türkiye Hariciye Y ekili 

B. Tevfik Hü,dü Ardsın, iDii} li 

soounda Tulır.mı ziyaret edeceğini, 

im suretle Türkiye-han misakının 
imza olunacağını yazıyor. 

Japonyada vaziyet 



Sayfa 2 
ANADOLU 

5 Mayıs 936 

~KtQ 
Son aşk - taht mücadelesi 

Ben de söyliyeyim; ne çıkar: . 
Madam Simpsonun boşanma davası tahakkuk edıyor. - · . 

• d b' · h t m sımdı Vaktile, bu hadisenin, kendi zavıyem en ır ııa ını yap ı . .. A' 
-ı ·ı · · d lmadıklon bu hıt· bütün dünya gazetelerinin bir go gc gı ıı peıın en ayn 

disenin bir bu~ka ceblıcsini letkik edelim. . • . . . . . 
Gazete dediğimiz "çey,, elbette ki daha zıyade hadı~~lerm ~k.ıslerı~ı 

taşır. Unun onda ilim ve fikir otoritesi, üçilncü,. dör~uncü planlık hır 
iştir. Uinaenaleyh Lir gazete, hepsinden evel, ha~ı~elerı haber v~rme~e 
mecburdur. Dün} anın her yerindeki gazete teliikkısı aşağı yuk~n ~oyledır: 

Fakat Dük Vindsoruo, ve l\ladam Simpsonun aşkı, .aktüalitcnın bclk~ 
Habe~, belki J pnnya harbinden, faşizm • komünizm, dıktatora·dcmo~as~ 
mücadele~inden kaneer a~ıeı keşfinden, stratosfere daha La,ka tur!u 
çıkış tccrübelcriııdeo, hatta açlıklardan, ihtilallerden daha çok ü'tun 

kıymelle, bol vitaminli birşcy oldu.. . . . • 
Hütün dünya gazeteleri, onu, birincı sabıfelennın ve.ya e~ son tel: 

fl h d :ı - - c" be"inci tabılarının en zengın, hır mesclesı gra arının, ya u un uçun u, • . 
olarak ele almışlardır. Diğer, en büyük ve en mülıım haberler, bo hli· 

diseniıı gerisinde durmaktadır .. 
Bunun eebebini, yirminci asır halk ruhiyatındn aramalıdır. 
Halk, harbi fevkalade telakki etmez oldu. Çünkü büyük yangılar· 

dan, kanlı badirelcr<len çıkmıştır. 
Balkı, açlık atııkndnr etmiyor. Çünkü halk, ~avaş y~vaş .•~lı.ğa alış: 

t Komu"nizı.nin de faşizmin de ne dedi~inı, ne ıatedığını pekli.la 
mış ır. ' . . b' · · b" · 
biliyor. Hatta Londraoın maruf llaydel parkında hatıbın ırı ıner, ırı 

k D. ı "cil 611. sık· "marta,·al' diye bağınrlar.. Strotosferden çı ar.. ın eyı er a. , .,, • 

bahsedince veya kan er hakkındaki bir keşfi i'.Lnlıa kalkınca, aldınş hıle 

t · or r.ünkü trotosferi anlamıyor, kanserle uğraşmağı da doktora c mıy .. 'ı' 

bırakıyor.. . b' d''-k · · d 
:Fakat bu 800 aşk hadisesine gelince, bmlen '.re. ıa. · atını_ u>~an ır~· 

. r Çünkü bunda aşk vardır, taht vardır, taç, ıhtışam ve buyuk hır 
~o • l ~ arsan bı"r ırönül kahramanlığı varılır. Kahramanlardan 
ımpnrator ubu s " 
biri bir Jul kadındır, diğeri de dilnyanın çok sevdiği ve tam demokrat 

olan bir insnn... . . , 
Bunlar yanyan11 gelince, bir kalbin neler yapabılece~ı ve bır tahtta~, 

bir taçtan nasıl aynlahilineceği gibi, merak: vo tc~eeıüs .uyandıran hır 
~ekil alıyor. Halk da, her~eyden evel ona ehemmıyet. verıyor.. . 

Yirminci asnn, acaba bundan daha alakalı hır mevzuu olabı· 

Jecek midir?. 

Japonlar ve moda 
uzere AmerıkalılarJa her işte 

Saime Sadi 

bu aclac-1kt:a . v..:a\1:'.ı.7 ..... h .... 1oıma 
rağmen bir telefon almağı 
ve adaya kadar hat uzattır
mağı ihmal etmemişlardir. 

Zevç, bir kalb sektesinden 
ölünce zevce de gazete idare
sinden yardım istemeğe mec· 

Metruk dalyan· 
lar vi vÖliyerleri ----------_--..!. •• - --·- --
Hazine namına 
tapuya bağlanacak 

Metruk dalyanlar hakkında 
Maliye V ckaletinden vilayete 
bir tamim gelmiştir. 820 nu
maralı kanun mucibince, Üç 
sene müddetlt terkedilen voli 
yerleri ile dalyanların hazine· 
ye intikali ve hazine namına 
tescil edilmesi lazımgelmek· 
tedir. Fakat bir çok yerlerde 
bu hususta tereddüde diişül
diiğü görülmüştür. Vekaletin 
tamiminde terk ve tatil edilen 
dalyanların bu vaziyetini vi· 
layetlerde valiler ve kazalarda 
kaymakamların tahkik ve tes
pit edecekleri bildirilmiştir. 
Tahkikat esnaıunda vukuf eh
lile beraber hazine mümessili 
ve voli ve dalyan sahibinin 
de hazır bulundurulması la
zımdır. Kayden sahibi görü
nen kimse gelmediği takdirde 
itirazını dermeyan etmesi için 
tebliğ tarihindrn itibaren se
kiz gün mühlet tayin edilecek 
ve kendisine tebligat yaptla
caktır. Tekemmül edecek tah
kikat evrakı idare heyetine 
verilecek ve: karar alınacaktır. 
Bu esaslar dahilinde hazırla
nacak evrak ve hazine talebi 
tapu dairesine veril.ecek ve 
medeni kanunun 922 inci mad· 
desinin ikinci fıkrasına göre 
kaydı hazine namına düzelti-

Soyadı 
Söleyişte, yazışta 
ve imzada dikkat 

edilecek 

boy ölçüşmek hevesindediler. 
Denizlerin en kuvvetli devleti 
olmak için Amerikaya karşı 

rekabet ilan eden bu kısa 
boylu adamcağızlar, reklam 
garibelerinde de Amerikalılar· 
dan geri kalmak istememek· 
tedirler. 

bur kalmıştır. Dün Dahiliye Vekaletinden 

Japon gazetelerinde şöyle 
ilanlara tesadüf edilmektedir. 

Bir moda mağazası: 
"Müessesemize ısmarlanacak 

elbiseler ve kostümler bir 
mavzer mermisi sürati ile ya· 
pılırl,, 

Diğer bir moda mağazası: 
"Memur ve mütahdemleri· 

miz güzel bayanları, kızım 

gelinlik tuvaletine hazırhyan 
bir ann~ şef katile süslerler!,, 

Bir sirkeci: 
"Sirkelerimiz birinci sınıf

tandır. O kadar ki bir kayna· 
nanın suratından daha ekşi· 
dirlerl., Diye reklam yapmak
tadır! 

Yeni bir Robenson 
Viyanamn büyük ' gazetele· 

rinden birisine gece vakti 
garip bir telefon gelmiş bir 
kadın sesi, telefonla: 

- imdadıma koşunuz, ko· 
cam öldü! Ben bir odada ya
payalnız kaldım! haberini 
vermiştir. 

Gazetenin muharrirleri, bu 
hadisenin Povel nehri üzerin· 
deki gayrimeskun ve küçük 
adacıklaraan birinde geçtiğine 
hükmetmişler ve motörbot· 
larla taharriyata çıkmışlardır. 
Muharrirler tahminde aldan
madıklarını, böyle gayrimes
kun ve küçük adalarda ka· 
dıncağızı bulmakla anlamış· 
)ardır. 

Bu karı ve koca, hayatın 
binbir kahrından bıkmışlar ve 

Abluka cilvelerinden vilayete (Soyadları) hakkında 
Bilbaoya asi lspanyolların mühim bir tamim gelmiştir. 

tatbik ettikleri ablukayı İngiliz Bunda deniliyor ki: 
ticaret vapurları sık, sık kır- "2525 numaralı soyadı ka
maktadırlar. Bunlar arasında nunudun 7 inci maddesile soy
Tophal adlı küçük bir ticaret adı almak için tayin olunan 
vapuru vardır. Bu vapur iki müddetin 2 17 I 936 tarihinde 
defa ablukayı yarmış ve Bil- sona erdiği ve kanunun 1 ve 
baoya girip çıkmıştır. Fakat 2 inci maddeleri mucibince 
son sefere hazırlanırken vapu- her Türk öz adından başka 
run mürettebatı: soyadım taşımağa mecbur bu-

- Biz deniz maceralarını lunduğu cihetle söyleyişte, ya-
severiz, fakat harple alakamız zışta ve imzada buna riayet 
yoktur! edilmesi İcab ederken elan 

Diyerek grev ilan etmiştir. bazı muhaberelerde ve birçok 
Sen ]an Doloz İngiliz kon- yazı metinlerinde soyadı kul

solosu mürettebatın bu dava- lanılmadığı anlaşılmıştır. Bu 
sını haklı bulmuş ve bunları kanuni icaba bilhassa resmi 
Londraya iade etmiştir. Buna muamele ve muhaberelerde ta-
mukabil, vapurun kaptanı se- mamen riayet edilmesini rıca 
f erlerine devam için yeniden ederim . ., 
mürettebat kaydına başlamışhr. B l 

, , a çuva 
Bugün doğacak Parti ocağında 

çocuklar.. _· -•· •·~-
Urauus ile günc~in te~irlcri 

orasında bir ihtilat siyaset alem· 
)erinde kısmen fakat tiddctli ha· 
diselere sebcb olacaktır. Bugün 
ihtiyatlı hareket etmeJı; çok doğru 
bir hareket olacaktır; yeniden le· 
§chbüslcrdc bulunmamak çok fay· 
dalıdır. Ani ölümler bugün gene 
normal hadde inecektir. 

Bugün doğacak çocuklar, fır· 
ııatlardnn istifadeyi bilen ve eivri
len insanlar olacaklardır. Felsefe 
\'C ilim için kabiliyetleri fazladn. 
Novtoo, SesiJ, Uodee, Rokfeller 
,·eeaire bö) le bir tesir altında 
doğmuşlardır. 

Pazar günü bir 
toplantı yapılacak 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Yalılar kamunun& bağlı ocak
lar yönkurulları 9 Mayıs Pa
zaı günü aylık toplantalarını 
Balçuva Parti ocağında yapa· 
caklar ve bu suretle Balçuva 
parti mensuplarile samimi mu
sahabelerde bulunacaklardır. 

Bu toplantıya halk hatib
lerinden avukat B. Halid Tev· 
fik de iştirak edecek, bir kon-

,,_ __________ _,) ferans verecektir. 

Şehir tiyatrosunda: 

''Ayak takı
mı arasında,, 

Fuarımızın açık bulu_~_:_ 
duğu 'günlerde ·--İzmirde enternasyonal spor 
temasları yapılacaktır 

İzmir fuarının açılış zaman· 
farında Balkan güreş şampi· 
yonası müsabakalarının lzmir
de yapılması için Türk spor 
kurumu tarafından teşebbüs
lere girişilmiştir. Bu hususta 
fuar komitesi reisliğine malu· 
mat gelmiştir. 

Ayrıca Bulgarların en kuv· 
vetli futbol takımı olan Sofya 
muhtelitinin fuarın açık bulun
duğu sıralarda izmirde lzmir 
muhtelit takıınile bir milsabaka 
yapması için de teşebbüslerde 
bulunulmuştur. Sofya ve lstan
bul temsili maçlarile İzmir· 
İ!>tanbul temsili müsabakaları 

izmir 

da gene lzmirde yapılacaktır. 
Ayııca enternasyonal tenis 
müsabakaları da tertip edil-

mektedir. Şehrimizde yapıla· 
cak enternasyonal tenis mü-

sabakaları için İtalyadan bi• 
rinci sınıf tenisçiler davet edi
lecek ve bu meşhur tenisçi-

lerle izınir, fstanbul ve Ankara 
tenisçileri şehrimizde karşıla· 
şacaklardır. 

Türk spor kurumunun fuar 
münasebetile lzmit için hazır
ladıgı bu mühim spor temas
ları, büyük alaka uyandıra

caktır. 

Halk evi 
Aydında alik~ ile karşılanan 

üç temsil verdi 

Agdık ilbagının etrafında lzmir ve Agdın Halkevlileri 
Aydın, ( Hususi ) - lzmir dın san'atlar mektebinin Top 

Halkevi başkana ile gösterit yatağı altında tertip ettiği 
kolu ve diğer bazı azadan eğlence ve ziyafete davet 
mürekkep 16 kişilik bir kafile edildiler. Burada valimiz ve 
şehrimize geldi ve döndü. parti başkanımız, iki şehir 
Halkevimizde ilk gün (Kör) HalkevlHerini aynı masa etra· 
gece (Hisseişayia) ve bugün fında topladı. 
de "Meraki,, piyesini oynadı, Bugün de Aydın Halkevi 
güzel monoloğlar verdi ve temsil şubesi, fzmi .. Ji arkadaş-
parçalar çaldı. Halk, misafir· larını ağırladı. Her üç ziya· 
lerin temsillerine büyük alaka fette samimi sözler ve hisler 
gösterdi, birçok seyirciler ge· teati edildi. Bayan Şehime, 
riye döndü. ilbayın sözlerine mukabelesin-

Halkevi ilk gün şereflerine de Aydınlıları da fzmire da-
yemek verdi. Misafirler, Ay· vet etti. 

Türkelli köyü 
• • 

cınayetı 

İzmirlilerin 
yidikleri Et 

Bir kadın, şahitlere Nisan ayında 14299 
bağırmış mt? 

Menemen kazasının Türkelli 
köyünde Dağlı Emini öldijr-
mekle maznun Yanbastı Hü
seyinin muhakemesine şehri
miz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
maznun Yanbastt Hüseyinin 
müdafaa şahitlerinden köy 
öğretmeni Bay Numan ile Bay 
Osman dinlenmişlerdir. Bu 
şahitler mahkeme heyeti tara-
fından görülen lüzum üzerine 
vak'a yerinde ikinci defa 
temsili keşif yapılırken yusuf 
karısı Fatmanın, hadise yerin
de bulunan şahitlere seslendi
ğini ve: 

- Dere içinde bulunanlar 
Yanbastı Halil ile Mehmettir. 

Diye birkaç defa tekrar et
tiğini duyduklarını söylemiş
lerdir. 

Bu suretle keşfe hile karış
tırılmış olduğunu anlatan bu 

baş hayvan kesildi 
Nisan ayı içinde lzmir bele· 

diye mezbahasında 178 Kara-
man, 1822 Dağlıç koyunu, 9 
Keçi, 11055 Kuzu, 29 Oğlak, 
16 Manda, 427 Öküz, 425 
inek, 322 Dana, 2 Malak ve 
14 Deve olmak üzere 14299 
baş hayvan kesilmiştir. Dışa· 
rıda kesilmiş olarak mezbaha
ya getirilen 20 Kuzu, 33 Oğ
lak ve 1 Dana olmak üzere 
54 baş hayvanın etleri de 
muayene edilmiş ve satışa 

çıkarılmasına müsaade olun· 
muştur. 1 Deve veremli ve 1 
Dana ile 1 Manda cüzamlı 
görüldiiğünden etleri imha edil
miştir. 

------------------------
şahitlerin dinlenmesinden son-
ra esas iddiasını serdetmesi 
ıçın evrnJ.:: Müddeiumumiye 
verilmiştir. Müddeiumumi ge· 
lecek cels~de iddiasını serde
decektir. 

Şehir tiyatrosu dün akşam 
Maksim Gorkiden tercüme 
edilmiş olan " Ayak takımı 
arasında ,, isimli dört perde· 
lik bir piyes temsil ·etti. Mak· 
sim Gotki bir Rus, daha doğ· 
rusu, bolşevik edibidir. İlk 
gençliği bütün bir mahrumi
yet içinde tahsilsiz ve serseri 
bir halde geçmiş olan bu 
kudretli muharrir eserlerinin 
bütün mevzuunu Rus halkın
dan, Rus halkının ıstırap ve 
sefalet dolu hayatından ve 
bazı defalar da, dün akşam 
bir misalini gördüğümüz gibi, 
bu halkın en aşağı, en süfli 
ve düşkün tabakalarından al· 
mıştır. Onun eserlerinde se· 
faletin, ıstırabın ve yeisin 
haşin ve insafsız bir kalemle 
teşrih edilmiş safhalarından 
başka birşey yok gibidir. 
Onun ıstırap ve yeis telakki· 
lerinde bile çoğumuzun kana· 
atlerine uymıyan, mevcud ve 
mUesses hakikatleri zirüzeber 
etmeğe çalışan bir başkalık, 
bir başka hakikat telakkisi 
vardır. Bizim ümid dediğimiz 
kelimenin onun lugatındaki 
mukabili sadece "yalan,,dır. 
Vakıa ümidin hayattaki şifa· 
kar, reha dolu rolünü o da 
inkar etmiş değildir, fakat 
tıpkı suratına tükürülen ma· 
yup bir adam gihi kendisine 
yalan san'atını takarak! .. 

Bu telakkide Gorki mi haklı, 
biz mi daha doğruyuz? Bunu 
münakaşa etmek değil, hatta 
sadece teşrihe kalkışmak bile 
bizi cok uzaklAra gntiirPhi1ir 
lyisimi bunu burada bırakalım 
ve dün akşamki temsile dö· 
nelim .. 

* * * Yazılarımın bu noktasına 
gelince birdenbire durakladım. 
Dün akşamki temsile dönmek 
laztm. Fakat nasıl, nereden? 
Mevzuun tahliline girişmek su· 
retile mi? .. 

Giizel amma, ortada böyle 
bir mevzu yoktu, yahut daha 
doğrusu mevzu <> kadar geniş, 
insanlığın bugünkü davasını 

o kadar tamamile içine alan 
bir vüs'ate malikti ki onu hu· 
lasaya kalkışmak hemen, he· 
men de imkansız ... 

Gorki Rus ayak takımı için· 
de ne kadar deklase nümunesi 
varo;a bunların hepsini bir 
araya toplıyarak sahneye dol· 
durmuş, hepsine kendi dili 
ile kendi davalarını müdafaa 
ettiriyor. Hepsi başka bir zih· 
niyet, bir başka telakki ile 
kendi "hakikat,, ini bir tok· 
mak gibi mütemadiyen sami· 
!erin kafasına indirmekle meş· 
gul... Tokmaklar o kadar çok 
ve o kadar insafsızca haşin ki 
bir perde kapanıp ta ziyalar 
yandığı zaman gayriihtiyari 
iki elinizi başınıza götürüyor· 
sunuz. Artık kafanızda düşü· 
necek ve hakikatleri tahlil edip 
birisine meyledecek kabiliyet 
kalmamış, çünkü zavallı ba· 
şmız sonsuz hakikat tokmak· 
ları altında sadece sersed1 
olup gitmiştir. Duyduğunuı 
yegane arzu şu son perdenin 
bir an evel kapanıp sizi bu 
tokmaklardan kurtarmasına in· 
hisar ediyor. 

Piyes mevzusuzluğu veya· 
hut mevzuunun genişliği için· 
de o kadar kuvvetli, müelli! 
o kudretli ve kasvetli kale1111 

ile size o kadar hakim ki, 0 
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lstanbul elektrik şirketi- Kömi1r sergisi 
nin aldığı fazla paralar için r:'Ajansı ne 

AT .ı-. y; k l - yazıypr? 
llQıta e Q eti, ÜÇ mi/yon lirayı Ankara, 4 (A.A.) ~Tas 

istirdaJ efmeğe karar Verdı• Ajansı muhabiri enternasyonal 
kömür sergisi hakkındaki inti· 

İstanbul, 4 (Hususi) - lstanbul elektrik şirketinin, halk tan balarını şu suretle kaydet· 
E~zla olarak almış olduğu paralar hakkında Nafıa Vekaletile miştir: 
f~rket. arasındaki temaslar sona ermiştir. Yapılan tahkikatta, Sergi Tilrkiyede yapılmış 
ıırketın b~ p~rayı haksız b~r şekilde aldığı sabit olduğundan, olan ısıtıcı aletlerin bolluğu 
N~fıa Vekaleh bu paraları ıstirdada karar vermiştir. fstirdad hakkında bilhassa tebarüz et· 
edılecek olan paralar, üç milyon liraya baliğ oluyor. mektedir. Türkiyeye dost olan 

Yeni. yolcu tayyarelerı·- herkes gibi bizi de sevindire• 
cek bir hadisedir. Sergide teş· . k hir olunan aletler arasında 

. mız ya ında geliyor bilhassa bazı &obaların yanın· 
--;;:-----• daki paviyonda teşhir olunan 

lstanbul İz . Ad A k mesela Alman mamulatı mü· , mır, ana, n ara şabihlerinden görünüş itibarile 

arasında yolcu seferleri başlıyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Havayollan idaresinin, lngiltereye 

ısmarladığı yol t 1 • k cu ayyare erı, ısmen bu ayın sonunda ve kıs· 
~en ;e Haziran ortalarında hükumetimize teslim edilecekler· 
~r.k u tayyareler geldikten sonra, lstanbul, lzmir, Adana ve 

n ara arasında yolcu ve nakliyat seferleri başlıyacaktır. 

Ademi müdahale komi
tesinde şiddetli müna

kaşalar oldu. 
Rus murahhası, Faşist devletlerin hare

ketlerini tenkid etti. 
b ~ondra, 4 (Radyo) - Londra Ademi müdahale komitesi 

ugun Lord Pilmonun riyasetinde toplanmıştır. 
. B~ içtimada ispanyadaki muhasımlara mümkün mertebe 
ın1sanı şekilde harbetmelerini teklif etmek meselesi mevzubahs 
0 muştur. 

k" dRus ~u~ahhası, Faşist devletlerin hareketlerini şiddetle ten-
1 k etmıştır. Bunun üzerine çıkan şiddetli bir münakaşa mü

za eratın talikini mucib olmuştur. 

Yunusbahğını görünce 
denize döküldüler 

Dokuz çocuk az daha dalgalar 
arasında boğulub gidiyordu 

İstanbul 4 (H ") . e k . '. ususı - Samatyadan sandala bınerek karşıya r 5~ ~stıyen 9 çocuk, yolda bir yunusbalığına rastladıkları 
dçın_ or arak denize dökülmüşlerdir. Yunusbalığı, çocukların 
enıze d"'k""( . .. . h .. d" . 0 u melen uzerıne yüzdüğü yerden uzaklaşmış ve bu 

bal ıseyı uzaktan görenler, sandallara binerek, boğulmak üzere 
~unan çocukları kurtarmağa muvaffak olmuşlardır. 

lngilt~re, Japonyanın Çin 
dekı vaziyetini tanıyor 

J~pon hükumetinin, {:inde takib edeceği 
sıyaset Londra gazetelerini işgal ediyor 

Londra, 3 (A.A.) - Gaze- eylemektedir 
leler J · · t" l · · T · tah . apon seçımı ne ıce erını imes gazetesi diyor ki: 

.. lıl ederken bilhassa Japon Birkaç zamandanberi Lon-
hu~umetinin Çine karşı takip drada lngiliz - Japon münase· 
;;lıyeceği siyaseti mevzubahs betlerini takviye için müzake-

r·-~~--~------• reler cereyan etıııekte olduğu ANADOLU ~ün h~~er alın~ıştır. Sanıldı-
gına gore, lngıltere Hariciye 

G·· 1"" • ,--..:.:_un uk siyasal gazete 
Sah· li ıp ve başyazganı 

uıtı:;.~ar ~üşdü ôKTEM 
rnüdürfl. neşrıyat \'e yazı işleri 
lı.J h · llarudi Nüzhet Çançar 

are aue8i • .__ 
ı . . 
zınır f.kinc· 

C, Halk I,ar~· ~c)ler sokn~ı 
Telgraf. J . 181 bina ı içinde 

'felcfon: ·27;~•: - ANADGLU 
AB ' Posta kutuau 405 

y u ONE ŞERAiTi 
l 

1~1 ı~~o, altı &)lığı 700, üç 
y h " ~· 500 kuruştur. 

8 ancı mem] k • . 
h c etler ıçın eenf'lik 

a one ilcreti 27 ı · d 
H ıra ır 

eı yerde 5 k 
f'Q _ uruıtur 

~ geçwi~ nüshalar 25 •- 1 a.uru~ ur. 

ANADOLU MATBAASINDA 

~ı........._ ........ B.ASmlaLMJ~Ş~T~IR~lllll• .. 

Nezareti halen Japon hüku
metinin müspet tekliflerini bek· 
}emektedir. Memnuniyetl>ahş 
bir mahiyette oldukları tak
dirde bu tekliflerin çök büyük 
bir hüsnü kabul göreceğinden 
şüphe edilemez. 

Diğer taraftan Japonyanın 
Çin ile olan münasebetleri 
meselesindeki bu mesele eğer 
Japonya lngiltcre ile dostlu
ğunu takviyeyi istiyorsa esas· 
tır. Daha mülayim bir hattı 
hareket ittihaz eylediğine dair 
bazı alaim rncmnuniyetle kay. 
dolunmaktadır. 

lngiltcre Japonyanın Çin· 
deki hususi vaziyetini tanıma· 

aşa~ı olmadıklarını kaydetmek 
lazımdır. Sergi binası içinde 
bir kömür ocağı ve işçilerinin 
hayatı aynen tasvir edilmiştir 
ki, bu sergi sanat bakımından 
da mühim bir hatvedir. Yal· 
nız Türk sanatkarlarının elin· 
den çıkmış olan bu eser Türk· 
lerin sanat sahasındaki gözle 
görünür tekamülünün yeni bir 
şahididir. 

Dışarıdan ve içeriden sergi 
binasının tezyini herhengi işte 
uzun meleke sahibi bir mem· 
Ieketin en muvaffak sergilerin· 
den farksızdır. Ve enternas
yonal ölçüde muvaffak bir 
sanat eseridir. 
Endüstrileşme davasında Tür· 

kiyenin kömür gibi en mühim 
bir elemanı ana unsur olarak 
alması ve onu ön planda gös
termesi şayam dikkat bir mu
vaffakıyettir. Bu serginin Tür· 
kiyede kömürcülük işini ileriye 
iten bir vasıta olarak ve mu· 
vaff ak bir eser olarak kaydet
mek lazımdır. 

karadeniz balıkçıları 
Kısmen Akdenize 

nakledilecek 
İstanbul, 4 (Hususi) - Ka

radenizde mütekasif balıkçı
lardan bir kısmı, Akdeniz sa
hillerine nakledilecekterdir. Bu 
cihet, lktısad Vekaletince ta
karrur etmiştir. 

Bay Göbelsin garip 
bir emri 

Berlin, 4 (A.A.) - Propa· 
ganda Bakanı B. Göbels Ba· 
kanlık erkanının sıra ile iki ay 
tam bir amele gibi muhtelif 
işlerde çalışmalarını emretmiş· 

tir. Bunlar münhasıran amele 
ücretlerile geçinmek mecburi
yetinde olacaklar ve hiç bir 
imtiyazdan istifade edemiye· 
ceklerdir. 

Amelelik işlerinin muvaffakı
yet dereceleri terfilerinde mü
essir olacaktır. 

Budapeştede 
istikbal hazırhkları 
Budapeşte, 4 (Radyo) -

İtalya kralı ikinci Emanoel ile 
kraliçesi Elen, bu ayın 17 sin
de Budapeşteyi ziyaret ede
ceklerdir. 

Kral ve Kraliçenin istikbali 
için Budapeştede hazırlıklar 
yapılıyor. -------2-a tamamen hazırdır. Fakat 
aynı İngiltere bu vaziyetin 
son altı sene içinde çok defa 
tatbik edilen ve esasen daha 
hakim ve anlayışlı Japon me
murları tarafından da kabul 
olunmıyan bazı usullerle tak
viyesi teşebbüslerini sempati 
ile göremez. 

.... Dedi 
•.•.. Dedim 

Bir dostum, kpluma do-
kundu: 

- Ne düşünüyorsun? 
Dedi. 
- Bazı şeyleri, dedim., 
- Bırak tanım -dedi- dü-

şünme.. Düşünüp te ne ola· 
cak?. Salıver keyifine dünyayı! 
-Düşünmek -dedim· bir in
san işidir, düşündükçe insan· 
lığımı anlıyorum ve ondan bir 
çok şeyler bulup çıkarıyorum. 
Beni hayvan yerine koymak 
istiyorsan, ölünciye kadar mu· 
vaffak olamıyacaksın.,. 

- Ne 
sordu ... 

* "' . 
yapıyorsun, diye 

- Görüyorsun ki, bir ki· 
tap okuyorum, dedim .. 

-- Bırak ·dedi- kapat, ka· 
fam patlatma bunlarla!.. Ki· 
tap dediğin şeyi, gene senin 
gibiler yazmıyor mu?. 

- Kitap -dedim· bana, se· 
nin dilinle hitap etmiyen ve 
bana: 

Keyfine bak, yat, uyu , 
eğlen, çünkü: 
Gamü şadii felek 

Böyle gelir, gider 
Demiyen en iyi bir arka

daştır. Hayat dediğin karan
lığı, insanlık denilen büyük 
yolu ve bilhassa kendimi, onun 
ışıkları altında seyrediyorum. 
Bırak beni okuyayım! 

* * * - Ne anlıyorsun -dedi· yaz· 
maktan!.. Yaz, yaz, yaz!... 

- Fakat bu bir vazifedir, 
bir çalışmak, bir san'atlır. 

- Haydi canım, kalk, de· 
nize karşı bir gazinoya gide
lim, biraz eğlenelim .. 

- Eğlenmeği reddetmem. 
Fakat ben zannediyorum ki, 
t•ğlenme hakkı, ancak onu ka
zananlara mahsustur. Onun 
yolu, mağazadan, tarladan, 
masa üstünden, laboratuadan 
ve şu istihfaf ettiğin kitaptan 
geçer .. Evvela onlar, sonra o!.. 

* * * - Filan kişiyi tcnkid et-
mışsın. 

- Eveti 
- Filan meseleyi de par-

mağına dolamışsın! 

- Evet! 
- Sende akıl ve zeka na-

mına birşey yok azizim. Nene 
gerek; alemi kendine düşman 
edersin.. Nene gerek, şuna 
buna burnunu sokarsın ve 
nene gerek böyle işler .. Adam 
sende, deyip geç ... 

- Fakat bütün bir cemi
yetin böyle düşündüğünü ve 
senin gibi konuştuğunu ta
hayyül et .. 

Paris piyasasının geçen 
haftaki vaziyeti -

Bütün mali piyasalarda, hakiki 
fırtına hüküm ıürmiiştiir 

bir 

Paris, 3 (A.A,) - Geçen 
hafta bütün mali piyasalarda 
hakiki bir fırtına hüküm sür
müş ve Budapeşte, Prağ gibi 
ikinci derecedeki piyasaları da 
silip süpiirmüştür. Bu şehirler• 
de silah kıymetlerinin düşmesi 
büyük bir buhrana sebep ol
muştur. 

Paris bQrsasında harici pi· 
yaıadaki buhranın aksillameli 
görülmüş ve dahili unsurun 
tesirleri de buhrana inzimam 
etmiştir. 

Pazartesi günündenberi bor• 
sacla bu iki unsurun tesirleri 
görülmeğe başlanmıştır. Evve· 
la geçen Cumartesi günü Ju· 
haks Vincenuesde bir nutuk 
söyliyerek hükumetin büyük 
nafıa i~leri için tasarruf para
sından 10 milyon frank temin 
etmesini istemiştir. 

Sonra Amerikan piyas~SJ 
zayıf kalmaktıı devam ,::trpiş ya 
beynelmilel piyasalarda da iw 
tidai maddelerin kıymeti irı! 
miştir. 

Ertesi günü Nazırlar heye~ 
tinin toplanarak cebren istik
raz yapılamıyacağı hakkında 
karar vermesi rantlarda hafif 
bir yilkselme temin ettiği için 
piyasa biraz kendini topla, 
mıştır. 

Çarşamba günü borsa Fran$ıı 
kıymetlerinin iyi bir vaziyette 
olduğunu teyid etmişti. Fakat 
beynelmilel kıymetler ve bil· 
hassa cenubi Amerika kıymet· 
metleri süratle düşmüştür, Bu· 
nun zahiri sebebi Juhanneı· 
burgda ve Londrada yapılan 

ve sağlam görünmiyen spekü
lasyon muameleleri olduğu söy
lenmektedir. 

Mısır, kapitülasyonlar 
kalkınca neler yapacak. 

Montrö konferansı müzakerelere dün 
de devam etti. 

Montrö, 4 (A.A.) - Ka· heyetleri intikal devresinin Mı-
pitülasyonlar konferansının işi· sır delege heyetinin arzusu 
ni süratle bitireceği anlaşıl- veçhile 12 sene olarak tesbiti 
maktadır. En dikenli mesele· ve resmen 14/0/1949 yılında 
ler hakkında anlaşma hasıl nihayet bulmasını tasvib et-
olmuştur. Umumi komisyona mişlerdir. 
dahil bulunan bütün delege Mahkemelerin teşekküli\ tar· 

----------·- zına gelince istinaf mahke· 
Askeri kıyafet melerinin on biri yabancı ol-

Talimatnamesinde deği- mak üzere 18 konseyi ihtiva 
etmesine karar verilmiştir. Ka· 

şiklikler oldu hire, İskcnderiye, Mansure mah· 
Ankara, 4 (Hususi) - As- kemelerinde 40· 1 yabancı ol-

keri kıyafet talimatnamesinde mak üzere 61 hakim buluna· 
bazı değişiklikler yapılmıştır. caktır. 
Bu değişikliklere göre; subay- Montrö, 4 (Radyo) - Mısır 
Jarın kaput üzerindeki düğ- Maliye Nazırı, gazetecilere bc-
meleri mat olacak ve apolet· yanatında, kapitüla~yonlarm 
]ere takılacak numaralara aid ilgasından sonra Mısırın siyasi 
kayıdlar gösterilecektir. istiklaline sahih olabileceğini, 

Küçük antant parla. 35 milyonluk yeni bir büdcc 
tanzim edileceğini ve Mısırda 

mentolar konferansı yapılacak mühim birçok sınai 
Belgrad, 4 (Radyo) - 9 işler için bir istikraz akdine 

Mayısta Belgradda başlıyacak teşebbüs edileceğini söyle· 
olan teşrii küçük antant top· miştir. 
lantılarında hazır bulunmak 
üzere Romanyadan Belgrada 
müteveccihen yarın bir heyet 
hareket edecektir. Romanya 
mebusan meclisi reisinin ba
şında bulunduğu bu heyette 
dört saylav ve ayan azaları 

vardır. 

Pariste tay. 
yare kazası ... 

Paris, 4 (Radyo) - Bir as
keri tayyare düşmüş, içinde 
bulmıan iki kişi telef olmuştur. 

Sürat rekoru 

Helikopterin 
tecrübeleri yapıldı. 

Londra, 4 (A.A.) - Farn· 
boronght tayyare meydanında 
yeni bir helikopterın tecrübe
leri ikmal edilmiştir. Şakuli 

- A canım, eğer sen Frankfurt, 4 {A.A.) -Graf 

olarak yükselen bu aletin bir
birinin üstünde duran ve ayni 
mihver üstünde dönen üç per
vanesi vardır. Alet havada 
dakikada 200 metre sür'atle 
yükselmektedir. Canibi sür'at 
saatte 20 ili 200 kilometre 
arasında tehalüf etmektedir. 
Muharrik kuvvet 85 beygirlik 
iki motör tarafından temin 
edilrncktedir. Alet şakuli ola· 
rak yükselmekte ve aynı su
retle karaya inmektedir. 

de bu işleri karıştırmazsan Jeplin balonu ikinci cenub 
kalkıp sana sual soracak yok Amerikası uçuşunda sürat re· 
yal koru tesis etmiştir. 

- Var, var!.. Evvela vıc- Balon Frankfurt·P~rnambuc 
danım, sonra vazifem... mesafesini 62 saat 55 dakika-

fşte karilerim (o dedi), (ben da ve Frankfurt Riyo De Jan-
dedim), siz de ne derseniz yero mesafesini de 86 buçuk 
deyin artık! O. R. G. saatte katetmiştir. , ........................... ılıiıilıliiiiiiiıiiiiiiıi ____ __ 

1937 Beynelmilel Paris sergisi 
( Mayıs • lkinciteşrin ) 

Sergiyi ziyaret için gelecek ecnebilere gerek Pariste ve 
gerek Fransanın diğer şehirlerinde birçok iktısadi faydalar, 
vesaiti nakliyede ve aynı zamanda on defa sergi duhuliye
sinde yüzde elli tenzilat temin eden (Hususi kartlar) ı almak 
ve bu hususta fazla mall'ımal edinmek istiyenler, her gün 
saat 11 den 12 ye kadar lzmir Fransız başkonsolosluğu kan· =ya şubesine müracaat edebilirler. 20-27-4 
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ispanyada son vaziyet 

lngiliz gazeteleri, Fran
koya hücum ediyorlar --·--

l.11.ilbaonun düşürülmesi için iki 
ıkolordu ayrıldı, şehirde panik var 

Gernika ne yUzden battı 
Doranko, 4 (Radyo) - Bü· 

tün Biskay cephesinde asi 
kuvvetler ilerilem.ektedir. Pon· 
te Sormiyovelsti -almışlardır. 
Asiler bugün ancak bir kilo· 
metro ilerilemişlerdir. 

Bilbaoya giden yollar kon· 
ıtrol altındadır. 

San Martini ve Santaloçya 
köyleri işgal edilmiştir. Milis· 
ler bu köyleri yakmağa mu· 
vııffak olamamışlardır. 

Milislerin zayiatı çok bü· 
yüktür. 

United Pres muhabiri Ger· 
nikaya gelmiştir. Şehrin hara· 
helerini gezmektedir. Şehrin 
ne yüzden yandığını tetkik 
edecektir. 

Delvayo faaliyette 
Paris, 4 (Radyo) - B. Del· 

vayo, Pariste uluslar sosyete· 
sini faaliyete 2'etirmek için 
çalışmaktadır. B. Delvayoya 
göre, ltalya ve Alman) anın 
ispanya s=yaseti ve hareket· 
leri uluslar sosyetesinin 10 cu 
maddesine tamamen uygundur .. 

Son bir taarruz bekleniyor 
Viktorya, 4 (Radyo) - Ha· 

vas ajansı muhabiri bildiriyor: 
General Molanın askerleri 

dün Bilbaonun şimal kısmında 
bir kaç mevki daha almışlar· 
dır. Bu suretle general Mola
nın cenahları emniyet altına 
alınmıştır. 

Bilbao üzerine kat'i ve son 
taarruza intizar olunmaktadır. 

Bask çocuklarmı 
yerleştirecekler 

Londra, 4 (Radyo) - Lon· 
drada 4000 Bask çocuğunun 

barındırılması için hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Bilbaoyu düşürecekler mi? 
Sansebastiyen, 4 (Radyo) -

Bilbaonun iskatı için asiler 
bütün kuvvetlerile çalışmak· 
tadırlar. Bilbaoyu zabt için 
iki kolordu tahsis edilmiştir. 

Birinci kolordu Mandaka 
nehri istikametinden ilerliye
rek V crmeo köyünü işgal et· 
miştir. 

ikinci kolordu, Morevyana
dadır. Bunlar da Bilbaoya 14 
kilometre yaklaşmışlardır. 

Diğer kısımlarda asi top· 
çular şiddetli bir faaliyet gös· 
termektedirler. 

bir habere göre; şehirde bil· ' 
yük bir panik vardır. 300,000 
kişi yarı aç ve meskensiz Bir 
haldedir. Bask •aske;leri ile 
komünistler arasında müsade· 
meler olmaktadır. 

Londra, 4 (Radyo) - Ga· 
zeteler, General Frankonun 
red cevabından iğbirarla bah· 
setmektedirler, General Fran· 
ko, Bilbao kadın ve çocukla· 
rının memleketi terketmelerine 
müsaade etmiyeceğini, fak at 
bitaraf bir mıntakada kalabi· 
leceklerirıi bildirmiştir. 

Bay Eden: 
" lngiltere hükumeti Bilbao 

sivillerinin şehri terketmelerine 
yardıma devam edecektir." 

Demiştir. 

Paris, 4 (Radyo) - Bilba· 
odaki mültecilerin, başka yc.r· 
lere tasınmasına müsaade et· 
miyen general Frankonun İn· 
giltere hükumetine verdiği 
red cevabı hakkında siyasi 
mahfiller, bir mütaleada bu· 
lunmaktan ictinap etmekte· 
dirler. 

Sevil, 4 (Radyo) - Sevil 
radyosunda bir tebliğ neşre· 

den General Kepo dö Liyano, 
son günlerde Bilbao ve binne· 
tice İspanya meselesinde lngil· 
terenin cumhuriyet hükumeti 
lehinde harekete karar verme· 
sinin bazı mühim sebepleri 
bulunduğunu bildirmiştir. Bu· 
mm sebebi, İngiltereye lspan· 
yanın Bernov )imanının veril
mek istenmesidir, hatta Fran· 
saya da gene böyle bir tek· 
lifte bulunulmuştur. 

Bilbao, 4 (A.A.) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

"Basklar Bermo Mundasa 
arasındaki yol üzerinde bir 
köprüyü dinamitle berhava 
ederek bu suretle İtalyanlarla 
lspanyolların kumanda elmek· 
te oldukları cenup alayını 

tecride muvaffak olmuşlardır. 

Bermeoyu işgal etmekte olan 
iki bin asi Gama adındaki 
silahla techiz edilmiş balıkçı 
gemısının getirmiş olduğu 

malzemeyi almışlardır. Bu ge· 
mi bir t<ıp bataryası ile bir 
çok mitralyöz ve mühimmat 
karaya çıkarmıştır. 

Armorbieta ve Rigoita mın· 
takalarındaki bask hatları altı 
tank ile takviye edilen Rigoita 
mıntakasında asilerin havadan 

ANADOLU 

Filim payitahtının görme 
diği bir h8dise 

.Dilen~iliğe teşvik ., Studyo/.ar muattal bir halde büyük sine-
lkıçeşmolıkte Mehmed oglu j . ! . 

Bekir, 10 yaşlarındaki Hay· rnrt1ların kapılarında nöbetçıler beklıyor 
reddini dilenciliğe teşvik etti· Hollivut, 3 (A.A.) - Filim rek evelce grev yapmıs olan 
ğinden yakalanmıştır. payitahtı tesis edildiği günden dört sendikaya iltihaka karar 

. Dövmek bugüne kadar görmediği ilk vermişlerdir. 
Karaman sokağmda Halil mühim grev hadisesi karŞ1sm· Dokuz büyük sinematograf 

oğlu Emin, Mehmed oğlu da kalmıştır. Studyolar muat· studyosunun bugün kapılarını 
'Mahmudu dövdüğünden ya· tal bir haldedir. Büyük sine· kapamaları muhtemeldir. Stud· 
kalanmıştır. ma firmalarının kapısında nö· yoları tarassud altında bulun· 

Bu da öyle betçiler beklemektedir. Hü- durmakta olan grev nöbetçi· 
Çukurçeşme mevkiinde Is· kiimet polis kordonlarını tak· leri aktörleri, aktörler sendi-

mail oğlu Abdullah, Ömer viye etmiştir. k~ları m~r~h?asların~.n tam 
"'l M h d d .. d"" ·· d G · I d'k 1 bır serbestı ıçınde muzakere· og u a mu u ov ugun en revın, yanız sen ı a arı· d b l b"l l . . 

yakalanmışbr. nın tanınmasını istiyen deko· l e. u uknt~. ıl me :;ı ~edgrevhcı· 
. ,.. erın a or er uzerın e er 

Sılah atmak ratör, berber ve ressamlar h · b' t "kt b l 
K 

·ı d D .. w angı ır azyı e u unmuş 
eçecı er e ellalbaşı so· tarafından yapıldıgı hatırlatıl· olmakla itham edilmemeleri 

kağıncia İbrahim oğlu Cahit maktadır. Bununla beraber ıçın bulundukları mevkileri 
lsak kızı 14 yaşlarında Coya içlerinde birkaç yıldız bulunan tuketmişlerdir. 
adındaki kızı korkutmak için aktörler mensub oldukları ---
havaya üç el silah attığından sendikanın icra komitesini BaşıJekilimizin seya. 
yakalanmıştır. toplanmağa davet ederek hati mühimdir 

Yaralanmak studyolara girmeğe teşebbüs _ Başı 7 nci sahifede -

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30· 
14 Halk türküleri, havadisler, 
hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 17 de 

Üniversiteden naklen inkılap 
dersleri, 18,30 da plakla dans 
musikisi, 19 mandolin orkes• 
trası. 

20 Bn. Nezihe ve arkadaş· 
ları tarafından Türk musikisi, 
20,30 B. Ömer Rıza farafin
dan arapça söylev, 20,45 B. 
Şen ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi, 21,15 orkestra,. 
21,30 Halid Ziza Uşaklıgil için 
Eminönü Halkevinde yapıla· 
cak musahebe, 22, 15 ajans ve 
borsa haberleri, 22,30 seçilmiş 
musiki parçaları, 23 son. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 te Türkçe hava· 

dislerr 
Karşıyakada Fahreddin paşa etmek mi, yoksa bir tesanüd Hariciye Vekaletile lktısad 

caddesinde Emin oğlu 8 yaş· eseri olarak grevciler lehinde Vekaletinden bazı müşavirler, ll6ekfUpÇU B. 
larında Kemal, itfaiye otomo· tezahüratta bulunmak mı la· Başbakanımızın refakatine me· lYl~ 
bilinin arkasına asılmış ve zım geldiğini kararlaştıracak· mur edilmişlerdir. A/aeddin 
nasılsa düşerek ellerinden ya· lardır. Ankara, 4 (Hususi) - Baş· 
ralanmıştır. Şimdiye kedar aktörler bakanımız, hareketinden evel v ekcilet emrine 

Hırsızlık serbestçe studyolara girmek- Genel Kurmay Başkanı Mare· alındı 
Limanda bulunan şatlardan te<lirler. Dün Grata Garba, şal Fevzi Çakmağı ziyaret et· Vilayet mektupçusu B. Ala-

su tulumbası kapağı çalan Klark Gable, Vilyam Povel, miş ve uzun müddet konuş· eddin, Dahiliye Vekaletinden 
Mustafa oğlu Rifat yakalan· Jan Harlov, Janct Makdonalcl muştur. vilayete gelen emir üzerine 
mıştır. . gibi bazı artistler kapıdaki nö· Ankara, 4 (A.A.) - C.H. Vekalet emrine alındığından 

Yankesicilik betçilerin önünden geçerek Partisi kamutay grubu bugün Ankaraya gitmiştir. 
Hükumette Nüfus dairesin· studyoya girip çalışmışlardır. (4/5/937) öğleden sonra reis 

1 

imtihanla katip alınacak 
de Recep oğlu sabıkalı Emin, Fakat stüdyo estoraları bir vekili Trabzon saylavı Hasan Birinci sorgu hakimliğinde 
Alinin cebinde bulunan cüz· tesanüd grevi ilan etmiş ol- Sakanın reisliğinde toplandı. kırk lira ücretli bir katiplik 
danını çalacağı sırada yaka· dukları için artistler öğle ye· Başbakan İnönü taç giyme açılmıştır. Talipler arasında 
lanmıştır. meğini yiyememişlerdir. m~rasiminde bulunmak üzere 10 Mayıs pazartesi günü saat 

Öğretm7" tayini Halk aktörler sendikasının Türkiye cumhuriyetini temsil 15 te müddeiumumilikte bir 
Denizli eski öğretmenlerin· kararını büyük bir alaka ile· için mukarrer seyahatine bu imtihan açılması muvafık go· 

Bn. Nadire Uskent lzmirin beklemektedir. Çünkü sendika akşam başlıyacağını grub he· rülmüştür. 
Kahramanlar okulu ÖRretmen· ilk de a olarak bir iş ihtilafı- yeti umumiyesine bildirdi. B. Kadri Gökçe 
liğine tayin edilmiştir. na karar verecektir. Parti grubu muhterem Baş· Vılayet Defterdarlık tahsilat 
Balıkesir Belediye reisi Hollivut, 3 (A.A.) - Mü· vekiline seyahatinde tam mu- şefi iken terfian Bursa vilayeti 
Balıkesir belediye reisi B. hendislerin, kurşun mamulatı vaffakıyet ve afiyet temennisile tahsilat şefliğine tayin edilen 

Naci Kodanaz, belediyeye aid yapan amelenin, terzilerin, lo· coşkun tezahürat gösterdi. Bay Kadri Gökçenin, göster· 
işler üzerinde tedkilderde bu- kantacıların ve makinistlerin Ruznamede başka bir mevzu diği sayügayrete binaen Ma· 
lunmak üzere dün şehrimize sendikalarına mensup olan olmadığından celse bununla )iye vekaletince takdirname ile 
gelmiştir. altı bin amele grev ilan ede· kapandı. taltif edildiği haber alınmıştır. 

.... 1 .. lm!llBl ............... lilı'a ............................ .. 
man ile birlikte ıcra edilen sokaklarında komünistlerle mi- bir değişiklik olmadığını kay· ltalyanların bıraktıkları malze· 
şiddetli bir taarruza rağmen lisler arasında çarpışmalar ol- dederek bugün beş bin kadın me dört kamyonu dolduracak 
bugün fevkalade bir metanet duğunu, hükume reisi Aguier· ve çocuğun kısmen Fransaya kadardır. 
ve mukavemet göstermiştir. renin halka gözükmeden çe· ve kısmen de İngiltcreyc sev· Guernica ve Duıango mm· 

Londra, 4 (A.A.) - Dali kindiğini, Madrid ve Barselon kolunacağını yazıyorlar. takalarında asilerin yapmış 
Herald gazetesine göre, Valns hükumetlerine müracaat ede· İki Fransız harb gemisi nak· oldukları taarruzlar tardedil· 
hükumeti Dışbakanı Delvayo· rek yardım istediğini yazmak- liye işini temin etmek üzere miştir. 
nun Pariste bulunuşu ispanya tadır. İngiliz harb gemilerine iltihak Borgos cephesinde cumhu· 

b riyetçilerin bataryaları asilerin 
lehinde Milletler cemiyetine Bil aoya yeniden 300 bin edecektir. Mültecileri taşıya-

mevzilerini bombardıman et· 
bir müracaat edilmesini haıır- mülteci gelmiş ve bu yüzden cak olan gemiler Kızılhaç bay· 

miştir. 
lamaktadır. Delvayonun elinde mevcud iaşe müşkülatı bir kat rağı altında seyrüsefer ede· Londra, 3 (A.A.) _ Daili 
asi generallerle Faşist dev· daha artmıştır. ccklerdir. Telgraf gazetesinin bildirdi· 
letlerin teşriki mesaisine dair Paris, 4 (A.A.) - Gazete- Bilbao, 3 (A.A.) - Biska- ğine göre, Hendayedeki İn· 
vesikalar vardır. Keza Delva- ler bilhassa Bilbaodaki sivil- ye cephesinde Bermeo mınta· giltere büyük elçisi Salaman· 
yo asiler ile müttefiklerinin lerin İngiliz ve Fransız gemi· kasında milisler ltalyanların ka makamlarının Bilbaonun 
ispanyada yaptıkları mezalimi lerile tahliyesi meselesi meş· dün perişan edilerek dağıtıl- tahliyesine yardım etmeleri 
de Cenevrede anlatacaktır. gul olmaktadır. Gazeteler ge· olan siyah ok adındaki müf· hakkında İngiltere tarafından 

Paris, 4 (A.A.) - Jour ga· neral Frankonun menfi vazi· rezelerinin bakiyesini imha yapılan teklifi reddeyledikleri· 
zetesi, Bilbaodaki vaziyet hak- yetine rağmen Fransa ve İn· etmişlerdir. ltalyanlar 400 ölü ni dün Hariciye Nezaretine 

Bilbaoda panik var 
Paris, 4 ( Radyo ) - Jur 

gazetesinin Bilbaodan aldığı yapmış oldukları bombardı· kında verdiği tafsilatta şehir gilterenin tasavvurlarında hiç bırakmişlardır. Aynı zamanda bildirmiştir . .................................................................................................................................. 

AtillA'nın Definesi 
Tarihe müstenid zabıta romam 

70 
ve itaat hisleri telkin edi· 
yordu. 

Bu aralık, ihtiyarsız bir 
halde karyolaya dönmüş idi. 

Vikont Ploç, sun'i bir ölü 
halinde hareketsiz yatıyordu. 

- Breşvoç, dedi, Lükün 
tabancasının mermisindeki gaz 
ne cinsten idi? 

- Bir numaralı gaz taban· 
cası idi. 

- Şu halde burada çok 
kalmamak ihtiyata riayet et
mek olacaktır. Biliyorsun ki, 
Ploç bir ayıdan daha sağlam 
bir vücude maliktir. Herhangi 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

bir harici tesire karşı çabuk 
kendisine gelmesi mümkündür. 
Bence bir ayağına ve bir de 
koluna felç iğnesi yapmak 
lazımdır. Bu suretle haşmetlu 
kumandanı hertürlü hareketten 
nıenedebiliriz. 

Vikont Ploç, doktor Bilıi 
odasına getirirken enjeksiyon 
takımını ve birkaç tüı lü 
uyuşturucu, muvakkat felç 
verici müstahzerat tüblerini de 
beraber getirmişti. Kanapeye 
bağlı olduğu sırada bunları 
masa üzerinde görmüştü. He· 
men bunları aldı, Vikonta 

dört kuvvetli aşı yaptı. 

Fakat bu sırada bir ses 
arkadan Fransızca olarak: 

- Aziz doktorum, buna ne 
lüzum vardı? 

Dedi. Doktor arkasına dön· 
düğii vakit Lükle karşılaştı ve: 

- İki ihtiyat tedbiri, bir 
tedbirden herhalde daha kıy-
metlidir. Bu sayede Vikont 
cenabları iki saatten eve.l uya· 
namıyacaktır. 

Lük: 
- İyi bir fikir! 
Dedi ve, Ploçu lıcsabdan 

çıkmış farzeclen bir hareketle 
ilave etti: 

- Şimdi, Kont Trolveşe 
gidelim. Yahud, ben yalnızca 
Kontun yanına giderim. 

Dedi. 
Kontun ismi gardiyan Üze

rinde şiddetli bir tesir yaptı, 

doktor Bilz de: 
- Sigisbert mi? 
Demekten kendisini ala· 

madı. 
Lük: 
- Evet, dedi, ona s()yli· . 

cek şeylerim var. Hatta, siz 
ve ben bu işte aynı derecede 
söz sahibiyiz. Ben size haya· 
tımı medyunum, bunun için 
size hizmet etmek istiyorum. 
Ve biz bundan böyle biribi· 
rimize sıkı bir rabıta ile mer· 
but bulunmaktayız. 

Aziz doktor, .siz de aziz 
gardiyan; ikiniz madmazel 
Gizeli alıb götlirünüz. Mad· 
mazeli hususi dairesinde sizi 
takibe hazır bir halde bula· 
caksınız. Madmazel biraz el· 
bise ve biraz da mücevheratı 
beraberinde alacaktır. Bana 
söylediğine göre, bu mucev· 

berat kendisine annesinden 
miras kalmıştır. Şatonun en 
küçük bir eşyasına bile el 
sürmemiştir. 

.Siz ve Gizci, hemşiremi de 
beraber alırsınız; gardiyanın 
zevcesi ve oğlu da hep bir· 
likte yeraltı yolundan çıkınız, 
buralarını terkediniz. Ben, 
Piyer ve Ojiye de biraz sonra 
size iltihak ederiz. 

Doktor mütereddid bir hal
de idi, ve: 

- Kont Trolveş ile ne ya
pacaksınız? 

Diye sordu. 
- Konta hiçbir fenalık 

yapmıyacağım. Yalnız kendi· 
sinden birkaç sualin cevabını 
istiyeceğim. 

Doktor, hala mütereddid 
idi. Nihayet ciddi ve kat'iyet 
ifade eden bir tavırla: 

- Mösyö, dedi, ben mad· 
mazel Gizeli Ploçun nikahın· 
dan ve sizi, mösyö Piyerle 
öliimden kurtarmak hususuna 
karar verdiğim zaman, tabii 
bu malikaneyi terki de kabul 
etmiş bulunuyordum. Breşvoç 
da bu fikirde idi. Fakat bu· 
raların hakiki ve meşru hii· 
kümdarları olan Kont TrolveŞ 
ile Vikont Ploçun hayatın• 
kasdedilmcsine hiçbir vcçhilc 

taraftarlık gösteremem. BuradaJI 
firarımız, bu iki zata karŞ1 

herhangi bir şiddet icap et· 
tirmcmclidir. Ben, en biiyii~ 
bir ıstırab ve işkence altındı 
ancak kendisini ısırdım, başk1 

i"lkan olsaydı böyle hareke~ 
etmezdim. Bunun için mös.)'0 

Lük, sizden kati söz isteri111• 

Halla hayatınıza taarruz bile 
- Sunu var -
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" Olüm 
KöylülerleA başbaşa 

iSA 
. ~roissor~ namındaki bir in-& 

gılız muh rririnin riyayetine'gö 
r~, !ngiltere krallarıqdan bi- r • • " 

b~cı ~dvard, ölürken şöyle 1 z m 1 r 
xc.. ..... ..z._ -c...ac- --~-~ _......c;zçç:ç; 

a ·si öyl ar sın a Şeyh ""Iisli Hamidi Zade.tEI· 
c Mustafa (Efendi) 1r vasıyet yapmış: 

''Oğlum, vücudumu bir ka· 
ıanİ atıp k etlerim kemikten :;r1 ;~cı?'a. adar pişirsin. Son
K e .~1rır1!ı bir şişeye koysun. 
bi~~ı .erımj de fskoçya har· 

. gıderken yanında taşısın, 
galıp gelir.,, 

Vasiyetin bu çeşidine di· 
~ecek yoktur doğrusu.. Dima
gın hezeyan dakikalarında ya· 
ıılan · t b. ve ıstenen bu şeyleri 
d~~ ıke kalksalar, hakikaten 
b ~};.ada vasiyetlerin çıkardığı 
f ın_ ır fevkaladelik doğardı., 
sngıltere kralının bunu isteyişi, 
etl~ Pos~aya göre, ölümün, 

. kemık ayrıldıktan sonra 
vakı ol b'l . h d- .. a 1 t!Ceği akkındaki 
uşunce imiş .. 

Hepimize mukadder olan 
:~kkn_esne, ne kadar çok te-
a ılere tefs· .. k l ' ır ve muna aşa-

~~a maruz kaldı.. Bazılarına 
~~~e, dölüm gayet kolaydır, 
k uya a bir uçuş gibi.. Ruh 
zı~laylıkla sıyrılır, gider. Ba: 

arı da diyorlar ki: 
.. - Hayır, dünyada en bü

yçukk ıkstırab, ruhun vücuddan 
ı ar en . d" . d' geçır ıği mücadele-

b ~r ve hundan dah :i şiddetli 
ırBacı, bir işkence olamaz 

a 1 •• .. zı arına göre is "l"' oleni h . e, o um, 
ölüm~ alet~ ruhiyesine veya 
t . u~ şeklıne göre tP.sir gös· 
trırmış H" .. h 

miz' ·· ıç şup esiz, hepi-
ın teme · · 

beyaz b" b nnısı, ruhumuzun 
ak ır ulut parçası bir 

ar su 'b· ' 
çıkıp . gı 1 vücudumuzdan 
O
hl gıtmesidir. Gerçi hiç 

memek dil . ' 
de h k eğı başta gelirse 

' er ese d kadd mevu ve mu· 
er oldu" · · 

temenn· 
1 

gu ıçın abes bir 
ı o ur .. 

Öldükten 
ben b ~onraya gelince, 

unun ınsan dh .. d 
recek b · 1 uşun Ü· 

ır nesne ] d 
kaniim B' . . o ma ığına 

·· ırısı: 

- Ben öld"k 
meler k .. u ten sonra çeş-

D
. an aglasınl 
ıyerek öld "k 

bırakılan d ti u ten sonraya 
vefa v 0~ ~ğun, takdirin, 

e sevgımn b 
sine 1 k ve unun ak-

a ara tel~kk" . 
renin t a ının vesai· 
duğunuop .. Yel kii? kıymetsiz ol· 

soy emış 
Mezara ko ·k· 

kılmak nma • kireçte ya-
' parçalan t atılmak b ıp encereye 

bir ed'·ı ackağından asılıp teş-
ı me ve . h 

şey olsa saıre ep aynı 
bunla ~:r~k .. Madamki ruh, 

rın ıyısın · k"'t" ·· mez 1 ı, 0 usunü seç-
0 muştur 

vücud b" ve madamki ur· uzaklaş.... un havassından ... ıştır. 
Diler man ld 

pıp k ga a köfte ya-
ızartsın l d. 1 noza k ar, ı erse kava· 

lerind oyup eczane vitrin· 
en te h" 

B . ş ır etsinler 
enım f'k . · 

··ı ·· ı tımce de ")" o umdür. On .. .. o .~m, 
bir ev ı· un, duşunduren 
oldukte ı vardır, fakat o vaki 
b an sonr h 

ir hir-r Z a, er şey artık 
1 ... ır.. aten · 1 
arını h ınsan oğu • 

8Yata b ğl uhrevi ~I a ıyan ve onu, 
ernden . d 

yayı düşünnıeğ zıyak e dün· 
bu hal değil : .sev eden de 

T b mıdır?. Çimdik 
am u yazıy b' · Do" 1 ıtırmiştim ki ganspor kal . . M , 

görd" ecısı ahmudu 
um. Son 

terkedi k .maçta, kaleyi 
top) p ar~ıkı tarafa doğru 

a neden d'~· · _ ın ıl'imı sordum. 
bakt VaI_lahi ağabey -dedi

ım kı ahali iyice somurt
:uş.d Halkın ağzını bıçak aç· 
ıyor u B d b 

ve h · . en e unu yaptım 
crkesı sahadan gül ··1 

çıkardım. Fena mı?. c e.u e 

Tabansız ve tavansız ol- ----------
makla beraber yeni badana Bir köy )Ü diyor ki: 
edilmiş tozsuz, temiz bir köy 

kahvesi... Oturan ve ayakta ''Cumhuriyet için icabında hepi
duran ger . .;, ihtiyar köylüler 

Manisa ilbagı agın Bag 
Lütfi Kırdara sagf ılarımlqı 

( ) """, a"'za""'n ..... : ..... ~ .... la-n"""i ..... a ""'G ..... a"'zi_...,..ok"u'"'"ı u.__ö ...... ğr ..... e'"""rm ...... e"""n-l~ Kemal Özer 

derin bir sessizlik içinde, ko- miz canımızı veririz bayım!,, 
nuşulanları daha iyi duyabil· 
mek ve konuşanları görebil· 
mek için Ön tarafa doğru eğil
miş gibi bir vaziyet almışlar .. 

-2 

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

Köylümüzde Cumhuriyet telakkisi! 

Sorulanlara karşılık veren 
orta yaşlı ve esmer yüzlü 
köylü: 

- Türküm, dedi. Türkten 
başkasına yurdumda yer ver· 
mem, 

Bu gür ve keskin ses kalp· 
lere bir elektrik şerraresi tesi
rini yaptı. Küçük bir karpit 
lambasile aydınlanan kahvenin 
duvarlarındaki insan gölgele
rinde bir kımıldanma oldu. 
Şu anda göğüsler daha sık 
kabarıp iniyor, gözlerdeki par· 
laklık artıyor ve ihtiyar birkaç 
köylünün dudakları hafifçe tit· 
riyordu. Arkalıksız hasır bir 
sandalyPde oturan yabancı 
soruyor: 

- Ulusun için, Cumhuriye· 
tin için icabında canını vere
bilir misin? 

Bu suale bir kişi değil, bü
tün oradakiler birden karşılık 
verdiler: 

- Veririz. 
- Canımızı veririz Bayım. 
lzmir ilbayı aldığı bu toplu 

karşılıktan, yalan bilmiyen 
Cumhuriyet köylüsünün bu ol· 
gunluğundan duyduğu sevinçle 
sandalyesinde biraz daha doğ· 
rularak, içten gelen bir sami
miyet ve sevgile sorgularına 
devam ediyor: 

- Bana cumhuriyetten gör
düğün faydaları anlatabilir mi· 
'? sın .. 

- Bayım, eskiden askere 
gidenler helallaşarak giderler 
ve çoğu bir daha evlerine 
dönemezlerdi. Şimdi biz sını· 

f ına göre birbuçuk iki yıl için 
ve sevinerek askere gidiyoruz. 
Orada talimle beraber oku
mak, yazmak ve başka bilgi· 
ler de öğrenerek çok daha 
sağlıklı ve becerikli olarak 
köyümüze dönüyoruz. 

- Sonra? 
- ·sonra Bayım, eskiden 

ektiklerimizi aşarcılar zorla 
elimizden alırlardı. Şimdi ma· 

lımızın sahibiyiz. Hükumet, ki
mi tohumluk bile veriyor. Ver
gilerimiz daha az, ve sonra 
da kolayhkla alınıyor. Rahatız 
hamdolsun ... 

- Sonra? 
Köylü durakladı. Elini alnı· 

nın üzerinde dolaştırarak dü· 
şündü, düşündü. Ve sanki 
cumhuriyetin bir yığın feyiz 
ve nimetlerinin hangisini saya· 
yım, der gibi ellerini açarak: 

- Okullarımız da açıldı . 
Çocuklarımız, büyüklerimiz 
hep okuyoruz. Sonra yolları
mız da yapıldı. Eskiden hay· 
vanla geçilemiyen yerlerden 
şimdi otomobiller işliyor. 

- Ya hakevleri nasıl? fş· 
leriniz yolunda ve zamanındn 
yapılıyor mu?. 

Evet Bayım. 
- Bak, şimdi soracağım 

şeye iyi düşünerek karşılık 
ver. Ben de köylüyüm. Köy· 
lük yerleri bilirim. Hani bir 
hak işi olup hakyerine veri· 
riz amma biz onun hakkında 
daha önce kendi kendimize 
aşağı yukarı bir hüküm veri· 
riz. Şimdi sizin bu verdiğiniz 
hükümlerle hakyerinin verdiği 
hükümler biribirine uygun ge
liyor mu? Hakyerinden veri· 
len hükümleri vicdanen beğe
niyor musunuz? 

- Beğeniyoruz Bayım. İş· 
!erimiz, hani ne yalan söyliye· 
yim, çok çabuk görülüyor, 
cumhuriyet sayesinde ... 

İlbayın yüzü gülüyor artık ... 
Derin bir inanç ile ve köylü 
dililc cumhuriyetin feyizlerini, 
ı tatürk rejiminin, büyük Türk 
devriminin eşsiz olduğunu teş· 
rih ediyor. Atatürkliıı işaretle
diğı mutlu büyük hedeıi gös· 
teriyor. C. H. Partisini ve Al· 
tı oku aydınlatıyor. Köylünün 
duyması ve anlaması şartile 
bu okların anlamının bu kadar 
sarih ve etraflıca anlatılabile· 
ceğini hayranlıkla görüyoruz. 

Vali bundan sonra üzerine 
aldığı büyük ödevi başardığı· 

Çocuk haftas~ iyi geçti 

Umurluda çocuklar bayramda 
Aydın, ( Hususi ) - 23 Nisan bayramı ve Çocuk haftası 

Aydında olduğu gibi :.ilimizin her yanında ilçe, kamun ve 
hatta köylerde de çok ilgili ve samimi bir surette.. kutlulan
mışlır. Gönderdiğim resim Umurlu köyünde 23 Nisan bay· 
ramı tezahliratını gösteriyor. 

na inanmış olarak kalkıyor, 
bütün köylü adına bir muh
tarın elini sıkarak alkışlar ara· 
sında köyden ayrılıyor. 

flbayla halk arasındaki bu 
konuşma bu memlekette cum
huriyetin ebedileşmiş olduğu
na en kesin bir örnektir . 

Cumhuriyet yarattığı eser· 
lerle yurdda perçinleşmiş ve 
kökünü ulusun kalbine sal
mıştır. Bu büyük ilerleme ve 
kavramanın saikleri arasına 
Türk ulusunun yüksek kabi
liyet ve yüzyıllarca Önceden 
beri bu rejime alışık bulun· 
duğunu da eklemek İcab eder. 
Hür ve hakim yaşamağa alışan 
Türk ulusunun hiç bir zaman 
şahıslara köle olmağı kabul 
etmediğini ve bu uğurda çe· 
şitli şekil ve suretlerle temiz 
kanını akıtmış bulunduğunu 
tarihler pek açık olarak kay
detmişlerdir. Onun için o, bu 
rejime karşı zaten bir yabancı· 
lık duymadı. Ona bütün var-
lığile ve alışkanlıkla bağlandı. 
Cumhuriyet onun hakkıdır ve 
02 malıdır. 

Hamidi zadenin mezar taşı 
Manisanın Türbe camii ve 

türbesi mezarlığında gömülü
dür, esbak şeyhislamlardandır, 
kabir taşındaki kitabe şudur: 

HÜVELBAKi 
Haza kabrülfadılülmuhakkik 
Vclkamilülınüdekkik şeyhül-

Man· a öğret leri 
Alaşehir v Kulayı gezdiler 

l-!-----~ 

Manisa muallimleri Alaşehirde 
Manisa, (Hususi) - Manisa 

öğretmenlerinden mürekkep 
40 kişilik bir kafile İlkted· 
risat müfettişi Celal Görsayın 
başkanlığı altında 1 Mayıs 
Bahar bayramı tatilinden isti· 
fade ile Alaşehir ve Kula ka· 
zalarında bir meslek g~zintisi 
yaparak dönmüşlerdir. Misa· 
firler, gerek Manisadan ayrı· 
lışlarında, gerekse diğer istas· 
yonlarda hararetle uğurlan· 

mışlardır. Bu meyanda Ah
medli nahiyesi talebesi, mun· 
tazam izci kıyafet !erile is tas· 
yonda bulunub kendilerini 
selamlamış, Nahiye müdürü 
Ahmed Beçenc ile başmual· 
lim Kelami de çok alaka gös· 
termişlerdir. 

Alaşehirliler, başlarında Kay· 
makam B. ihsan olduğu hal
de kendilerini istasyondan 
alıp Halkevine götürmüşler· 
dir. Burada bir ayran içilmiş, 
hasbıhaller yapılmıştır. Müte· 
akıben mcktebte, misafirler şc· 
refine 60 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafette Kayma· 
kam da bulunmuştur. Zfyaf elle 
kültür işyarı B. Tahir ve ka· 

file namına muallim B. Yücel 
söz söyle:nişlerdir. 

Kisafirler, buradaki tetkik 
temaslarını avdete bırakarak 

Kuladan gelen genç bir öğ· 
retmenin refakatinde otoma· 
billerle Kulaya g:itmişlerdir. 
Avdette de Alaşehirde kal· 
mışlardır. 

Londrada 
imparatorluk 
konferansı toplandı 

Londra, 4 (A.A.) - lmpa· 
ratorluk parlamentolar konfe
ransı bugiin biitün dominyon· 
lar parlamento heyetlerinin 
iştirakile Maliye Bakanı Çem· 
bcrlaynın başkanlığında Ves· 
tinster Halide toplanmıştır. 

Müzekkereler harici siyaset 
meseleleri iizerinde cereyan 
edecektir. Milletler cemiyeti, 
Milli müdafaa, ticaret müna· 
sebetlcri, ekonomik teşriki 
mesai ve deniz meseleleri bu 
meyandadır. 

Ziyaret 
Şehrimiz ltalyan konsolosu 

dün vilayette Vali B. Fazlı 
Giileci ziyaret etmiştir. 

islam ve müftiyülenam. 
Elhac Mustafa efendi 
lbni Mehmed efendiyüşşehir 
Bihamidi aleyhülmürrahme 
V el~ufrane bihürmetilf atiha. 

1208 
SENE 

Fi 20. C 
Şeyhülislam Elislam Elhac 

Mustafa efendinin babası [1] 
Memek zade Mehmed efendi· 
dir, Amasyalıdır. Bittahsil mü· 
derris olup Nişancı Boyalı 
Mehmed paşaya damad ol
muştur. Evkafı hümayun mü· 
fettişi oldu. (1009) Zilkdesin· 
de irtihal eyledi, kayınpedcri 
camiinde medfundur, hüsnü· 
ahlak sahibidir. Mahdumu şey· 
hülislam Hamidi Mehmed e:~n· 
di mahdumu ve Hamidi zade 
Mustafa efendi diye anılan 
Şeyhülislam Elhac Mustafa 
efendi hakkında sicilli Osmani· 
de şu bilgilere rastladım: [2] 

(1144) te tevellüd eyledi, 
(1166) da aliyyülala imtihan 
imtihan vererek PJ müderris 
oldu, badehu sarayı hümayun 
hocası olup Eyübe molla ol-

du, (1200) Şabanında Mekke 
payesi, (1201) Cemaziyelevve· 
!inde Anadolu payesi ve ( 1203) 
Recebinde Rumeli payesi oldu. 

(1204) Muharreminin yirmi 
yedinci günü şeyhülislam oldu 
ve (1205) Recebinin sekizinde 
infisal eyledi ve ( 1207 ) Şev· 
valinde Hacca azimet ile Ma· 
nisada ikameti emredildi ve 
(1208) Rebiülevvelinin yirmi 
birinde fevt oldu. [ 4) 

Fuhulü ulemadan, sufiyeye 
mail bir zatı fezailsemat idi. 
Meşihate ıslahı tarik için nasb· 
olunmuşsa da Meşihati isla· 
miyeden mür.fasıl efendilerin 
tağriplerile bu gibi ef'ale ta· 
saddisi ve unfü şiddet izharı 
hakkında dahi aynı muamele· 
nin suduruna bais olmuştur. 

Hamidi zade Mustafa efendi 
Rumeli kadıaskerliğinden ma· 
zul iken İsveç devletile devleti 
Osmaniye arasında aktedilen 
(1203 H. ı 788 M) senesindeki 
ittifakı imzalamağa hükumet 
tarafından murahhas tayin 
edilmişti. [5] 

( ı 1 Sicilli oswaııi cild 4 tmbifo 

135 
[2) Sicilli osınnni cild 4 sahife 

15:!, 153 
[3] .Kiıalıckr cild ~ snbifc 95 

Jc (116i) de fe,kuJaıle ımrette 
ınfülcrri"li~c intisalı ettiği rn u;ı 
ısoıır.ı ı::aroı} lıoeusı olılıı~n yazıl. 

maktadır. 

l l)Kahri&tnııılki ıuıihc nazaran: 
"edıiili~lfını .\1uetafa cfencli (21) .. , 
rı•lıiülı·,·clde ıle~il (C. D.) a) ıııda 

olmu~ıur. 

(5J Kital"·lcr ı·ilJ 2 Hlıife 96 

Y of,, kaybeden 
tayyareci 

Paris, 4 (Radyo) - Po tay· 
yare merkezine bir ispanyol 
tayyaresi gelmiştir. Bu tayyare 
müscllahtır, tayyarenin pilotu 
yolu kaybederek buraya inmek 
mecburiyetinde kaldığını söy· 
}emiştir. 
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korsan tuzağa mı düşüyor?.. ____ _ 

· Bu sürükliyen, insanın kal
\ bini, varlığını uyuşturan aşk 
§İirleri, şimdi içtne damla 

, damla düşüyordu. Ansızın ye
ı rinden doğruldu ve ortadaki 
1 büyük masanın üstündeki ge-
niş, bitilir çiçeklikten, kıpk1zıl 
bir gül seçti. Elleri titriyordu. 
Bir bardağa da su doldurdu 
ve pencereye doğru yaklaştı. 

Rıhtıma bir göz attı. Bir yol
ıcu geçiyor ve ikide bir başını 
pencereye doğru çevirip ba
kıyordu. 

Meçhul yolcu, Kiyaranın 
pencereye kırmızı bir gül koy
duğunu görünce, adımlarım 
sıklaştırmış ve kaybolup git· 
mişti. 

Kiyara da farkına varmış ve: 
- Onun adamı ... Mutlaka 

onun adamlarından biri! 
Diye seslenmişti .• 
Kiy:ıra o geceyi, belki sa· 

baha kadar buhranla geçir
mişti. Yatmış, uyuyamamış, 

odasını dolaşmış, pencereden 
Venediğin deniz sokaklarına, 
ufuklara bakmış ve saatleri 
böylece öldürmeğe çalışmıştı. 
Şüphe ve tereddüt götür· 

mez bir hakikat halinde onu 
sevdiğini anlıyordu. Fakat bu· 
nun sonunu düşünüyor, bir 
netice çıkaramıyordu .. 

Muhakkak ki, bu aşk du
yulursa, kendi aleyhine, yalnız 
Venedikte değil, Romada, Pa· 
riste, birçok büyük Avrupa 
şehirlerinde bir skandal tesiri 
yapacaktı. Çünkü onu tanıyan 
çoktu. Hem güzel, hem de 
asalet unvanı taşıyordu. Doka 
ailesindendi ve babası da 
Düktü .. Sonra, güzel ve yük
sek bir kız olarak şöhret bul
muştu. Şimdi, asilzadeler me
hafilince Iaattayin bir haydut 
teJakki edilen bir korsanı sev· 
diği duyulursa, ne demiyecek· 
lerdi?. 

Üç gün böylece geçti ve 
bir akşam üzeri, Rozita içe
riye girdi: 

S. . 1 - ınorına .... 
- Söyle kızım, bir şey var 

galiba!. 
- Kırmızı gemiyi Venedik 

açıklarında görenler varmış. 
Demin, kayıkçılar konuşurken 
işittim .. 

- Belki de Dokaya kadar 
aksetmiştir .. 

- Bilmiyorum Sinorina!. 
Ertesi sabah, kırmızı gülün 

yanına bir de sarı gül kon
muştu: 

________ ... _________ __ 
lerinden bazılarını dolaşırken 
görüp şüphelendi. Bu ne ola
bilirdi?. Acaba, kırmızı kor· 
sandan ve onun kendisi ile 
olan mi.inasebatmdan bir şey 
sezenler mi vardı?. 

O takdirde netice korkonçtu: 
Sevdiği kahraman, ertesi 

akşama kadar muhakkak ge· 
lecek ve onların tuzağına dü· 
şecekti. 

Onun bir işareti yüzünden 
ve <onun yolunda can vermesi 
'takdirinde, hiç bir şey kalbi
nin ve vicdanının azabını sön· 
düremiyecekti. O takdirde ken· 
disinin de ölmesi lazımdı .. 

Süratle odasına girdi ve 
pencereye koştu: 

Evet, askerler dolaşıyordu. 
Şimdi ne yapacaktı?. Sarı gülü 
pencereden çekti. Fakat bu, 
nafile bir· hareketti. Fikrince, 
geç kalmış, zaman geçmişti. 

Meçhul Korsan, hiç şüphesiz 
bu giil haberini almış ve yola 
çıkmıştı. 

Saçlarını tuttu: 
- Allahım -diye inledi· bu 

ne felaket?. Aşkım, daha ilk 
çiçek açarken başkasını zehir· 
liyor. Ben ne bedbahtım?. Ve
ncdiki yak, beni öldür Alla
hım, fakat ona acıt. Benim 
el;mden onun öldüğünü gör-
meğe tahammülüm yoktur .. 

Kendini şezlonga attı. Hiz
metçi kız içeriye girmişti: 

- Rozita, beni biraz yalnız 
bırak yavrum!. 

- Peki, Rozita!. 
- Bahçe duvarlarının di-

binde dolaş .. Sahil kısmına da 
git .. Bak, orada hala askerler 
dolaşıyorlar ve bir şey söylü
yorlar mı? 

Rozita çıktıktan sonra ağla
mağa başladı .. Istırabını azal
tacak hiç bir ümit gözükmü
yordu. Elbiselerini bile çıkar· 
mıyordu. Şezlonga uzanmış. 
hıçkırıyordu .. 

- Ölecek -diyordu· Onla
rın kılıçlarının önüne ve tuza· 
ğına düşerek ölecek!. Niçin 
çağırdım onul.. Hodgamlığım 
uğrunda, sevdiğim bir kahra
man ölüyor .. 

Biraz sonra Rozita içeriye 
girmişti. Mütebessimdi. 

- Sinorina -dedi- kimse
cikler yok.. Hatta tek nefer 
bile kalmadı .. 

Genç kız rahat bir nefes 
alır gibi oldu: 

- Demek ki, ben yanlış 
anlamışım! 

- Öyle olacak.. Müsterih 
olunuz Sinorinal. 

- Darılmıyacağınızı bilsem. 
Hayır, söyle, bir şey mi 

var? 
Bir kişi daha var. 

- Kim o?. 
- Dominikol. Onunla dai· 

ma sizden bahsederfz. 
ı• 

Rozita kıpkırmızı olmuş ve 
baŞını ' eğ~işti. Kiyara güldü: 

- Çok güzel -dedi- anla
dım. Demek sen de seviyor
sun .. Dominiko şu bizim sahil 
kapı bekçisi sarı~ın, şişmanca 
erkek dekil mi? 

...... Evet, Sinorina!. 
- Fakat itimat edelJilir 

miyiz? 
- Benden daha ziyade!. 
- Şu halde iyi dinle: 
O, yani anladığın erkek 

yarın akşama kadar buraya 
gelecek. Hiç kimse görmeden, 
onu saraya almanın kolayı .. 
Gizli merdivenleri de biliyor· 
sun .• 

- Evet Sinorina! .. Müsterih 
olunuz! .. 

- Sonu var --------
Karasaz bataklığı 

kurutuluyor 
Aksaray, 4 (A.A.) - Ak

ıaray civarındaki Karasaz ba
taklığını kurutmak üzere açılan 
13 kilometre uzunluğundaki 

kanal boyuna 10 binden faz
la ağaç dikilmiş ve hepsi de 
tutmuştur. Bu ağaçların yeni-
den yapılan göçmen köyü için 
ileride büyük bir varidat men· 
baı olacağı söylenmakted}r. 

Gene bu bataklık üzerinde 
on bin hektarlık arazi sürüle· 
rek yeni gelen göçmenlere 
tevzi edilmiştir. Aksaray ka
zası dahilinde geçen Ağustos 
içinde kargir olarak inşasına 
başlanan 25 ilk okulun yapı 
işleri bitmek üzeredir. Tem· 
muz nihayetinde bu mektep
lerin tedrisata açık bulundu· 
rulacağı anlaşılmaktadır. 

Bu sene için Aksarayda 
Halkevi tarafından bir sinema 
binası yaptırılacaktır. Bu bi· 
nanın projeleri hazırlanmış ve 
inşaata başlnnmak üzere bu· 
Iunmuştur. 

Kraliçe Mari 
Yortuları kralın gömülü 
bulunduğu köyün civa

rmda geçirdi 
Belgrad, 4 (Radyo) - Ana 

kraliçe Sa Majeste Mari, be
raberinde prensesler bulundu
ğu halde yortuları kral Alek· 
sandrın mezarının bulunduğu 

köyde ve mezarın yanıbaşın· 
daki evde geçirmiştir. Mezarın 
bulunduğu binada bir de ayin 
yapılmıştır. 

f 

Yani, dilber Kiyara; sevdiği 
erkeği saraya davet ediyordu. 
Onu görmek, yakından görmek, 
onun sesini, onun fikirlerini 
dinlemek için yanıp tutuşu· 
yordu .. Evvela görüp konuşa
cak, sonra kararını verecekti. 
Belki de onunla elele verip, 
yürüyecek, çıkıp gidecekti .. Ve 
bittabi, kulaklarını da tıkıya
caktı .. 

K!yara, Rozitaya baktı. Hiz
metçi kız, her şeyi anlıyordu. 
Elile işaret etti: 

- Gel, yaklaş!.. Bir şeyler 
hissettiğini anlıyorum. Evet, 
anladığın da doğrudur. Şimdi, 
her şey sana kalıyor. Anh· 
yor musun?. Fakat bir kişisin, 
daha bir kişi olaydı .. 

Danimarka-Fransa ' 

O günden itibaren saatler 
değil, dakikalar bile ağırlaş

mıştı. Zaman geçmiyordu. Bah· 
çeye iniyor, gondolunu getir
terek denizde dolaşıyordu. Bu 
adetini, şüpheyi davet etme· 
mek için bozmamıştı.. Ertesi 
akşam gezintiden dönerken, 
sarayın etrafında Doka asker-

- Söyleyin Sinorina, belki 
ben de iki kişilik İş görürüm. 

- Kalbin büyüktür. Emi
nim. Fakat iki kişi ve dört 
çift göz lazım banal. Sen, sa
hil kısmında bulunmalıydın, 
o da arka asma köprü civa· 
rında ... 

Rozita, 
kaldırdı .. 

tereddütle başını 

Bir ticaret muahedesi 
imzaladılar 

Paris, 4 (Radyo) - Dani· 
marka-Fransa arasında bir ti
caret anlaşması imza edilmiş· 

tir. Mübadele işleri tanzim 
olunacaktır. 

Paris beledi
yesinin istikrazı .. 

Paris, 4 (Radyo) - Paris 
belediyesınin dokuz yüz mil· 
yon franklık istikraz tahvilleri 
iki gün içinde tamamen satıl
mıştır. istikraz kayıtları kapa· 
tılmıştır. 

Avusturya- General Göring, Prens-
M_acaris!~n Polle ne konuştu? 

.... ,. 

Her i~i. devlet, siya. l· ·ı· r tb ·t İz. mu··ta"'kata bn-.. .kt - __ı,. h. ,. ngı ız ma ua ı, vu ... il 

sı, ı ıs ay~ ve ıssı ... ' • . • • d 

rabıta/arla biribirine YJ.!k hır ehemmıvet verıyor 

' ' 
r 

bağlıdır Londra, 4 (Radyo) - I~· 
giliz matbuatı; General Go· 

Budapeşte, 3 (A.A.) - J~. d d l 
ringin, Berline önme en eve Miklasın ziyareti hakkı~da 

mütıtlealar yürüten ;üşahidler Blea köşkünde Yugoslavya 
Avu.sturyq_ 1ei~icumhurunun kral naibi Prens Polla yapmıt 
Budnpeşteye gelmesinin Von oldu~u mülakata büyük ehem• : 
Neurahtm Roma seyahati ile miyet vermektedir. t 

aynı zamana tesadüf etmekte Alakadarlar, General Gö· t 
olduğunu • ehemmiyetle kay· 

dettikten sonra bu halin Al- ~i:~~~a:re;~ıiı~t ara:~~::ın~u~ ; 
manya ile ltalyanın Avusturya 

Yugoslavya Baş ve Dışbakanl ve Macaristan arasındaki mü-
doktor Milan Stoyadinoviçill zakereleri dikkatle takip et- . 

mekte olduklarım farzeltir· de hazır bulunduğunu bildirı· 
G. Göting yorlar. 

mekte olduğunu ve benyam ve ____________ ....:_====~::""-==-=-===-==--------------:. 
Avusturya ve Macaristan zi· Londrada Mancuko müfrezesi 
mamdarlarının pek mühim Rus ·hudud muhaftzla· 
görüşmeler yapacaklarını ila· Otobüs grevi rma ateş etti. 
etmekte ve fakat her iki tara- Londra, 4 (A.A.) -Otobüs Moskova, 4 (A.A.) _ Ka· 
fın Roma ve Berline karşı · · - ·· d b · d 

grevınm uç gun en erı evam barovsktan bildirildiğine göreı 
ihtiyatlı davranmaları lüzumu· etmesi Londralılann neş' esini 2 Mayısta saat 7,20 de bir 
na binaen bu görüşmeler hak· bozmamıştır. Halk işlerine Sovyet hudud devriye kohJ 
kında tebliğlerin neşredilme· metro tramvay ve taksilerle K k l · b d e 
sini beklemektedirler. an a gö ünün cenu un a v 

gitmektedir. Bazı kimseler de Sovyet topraklarında silahlı 
Kraliyet taraftarı gazeteler havanın güzelliğinden istifade f 

bir Japon - Mançuko mü re-18 senelik ayrılığa rağmen ederek yaya olarak işlerinin 
Avusturya ile Macaristan ara- başına gitmeği tercih etmek· zesi ve hudud boyunda d• 
sında mevcud olan siyasi, iktı· tedirler. Sovyet topraklarına girmeğe 
sadi ve hissi rabıtaların pek SokAklar kalabalıktır. Kal· hazırlanan mitralyözlerle mü· 
kuvvetli olduğundan bahseyle- dırımda yürüyenler çoktur. cehhez diğer bir Japon·Man· 
mektedirler. Taksiler süratle gidip gelmek- çuko müfrezesi görmüştür. . 

Peşte, 4 (Radyo) - Ami- tedir. Bisikletle gidenler 1926 Japon Mançuko müfrezefl 
ral Hortinin Avusturya cum· senesindeki grev esnasında Sovyet devriyesi üzerine mit· 
hurreisi ve Başvekili şerefine görüldüğü kadar çoktur. Bisik- ralyöz ateşinin de muzahare• 
verdiği ziyafetten sonra, Ma- Jet tacirlerinin karı yerindedir. tile ateş açmıştır. Sc.ıvyet de~ 
car hükümet naibi: Bisiklet kiraları da yüzde yüz riyesi mukabele etmiş ve bun• 

"İki devletin siyaseti, halya yükselmiştir. lan Mançuko topraklarına çe• 
siyaseti ile hemahenktir. Al· Grev ve merkez komitesi· kilmeğe mecbur eylemiştir. 
manya ile de teşrikimesai, nin mümessili grevcilerin tah- Hadise mahallinde Japoıı 
Avustur) a ve Macaristanın kik komisyonunun mesaisi de· kurşunları bulunmuştur. 
· t.kl"l' · · ] d' d vam ettiği müddetçe tramvay ıs ı a ı ıçın e zem ır." e- Danzigde 
miştir. işçilerini kandırmağa teşebbüs 

Budapeşte, 4 (A.A.)-Avus- etmiyeceklerini söylemiştir. Almanhğa kimse taar· 
Bununla beraber hususı' oto· ruz edemez turya reisicumhurunun ziyareti • . 

münasebetile Macar ve Avus- kar firmaları tarafından yapı- Danzig, 4 (A.A.) - NaıJ 
lan teklif mucibince muvakkat turya devlet adamları arasında şefi Albert Foerster bir ntr servisler ihdas edildiği tak-

birçok mülakatlar vukubula· tuk söyliyerek demiştir ki: dirde bu halin tahrik mahiye· 
caklır. B. Şuşnig Macarlara tinde telakki edilerek karga- " Danzigde kimse Cermefl' 
Venedik mülakatının neticele- şalıklara sebeb olabileceğini· liğe taarruz etmeğe cesare~ 
rini bildirecektir. de ilave etmiştir. edemiyecektir. Çünkü N.ı' 

Fakat asıl miihim olan nok· 
tai nazar teatileri merkezi Av-
rupa vaziyeti ve iki memleke
tin küçük antant ile olan mü
nasebatı üzerinde yapılacaktır. 
Daha dünden itibaren Horti 
Avusturya Başvekilini ve Ha· 
riciye Nazırını on beşer daki
ka kabul etmiş ve Miklas da 
Macar Başvekilini ve Hariciye 
Nazırını kabul ederek görüş
müştür. 

Diğer taraftan Macar Baş
vekili Daranyinin Avusturya 
Başvekilinin şerefine verdiği 
ziyafette Macar ricalinden baş
ka Alman ve ltalyan elçileri ·de 
hazır bulunmuştur. 

Almanya ve eski 
müstemlekeleri 

Londra, 4 (A.A.) - Daili 
Mail gazetesi, Lord Rother
merein makalesini neşretmek
tedir. Bu makalede Almanya
ya esk; müst~mlekelerinin 
iadesini tazammun eden bir 
lngiliz-Alman paktı yapılma
sını tavsiye ederek diyor ki: 

- Hitler ve Mussolini Av
rupayı bir nüfuz mıntakasına 
ayırmakla meşgul iken Büyük 
Britanya bu f talyan-Alman 
ittifakile büyiik bir ihtilaf 
çıkarmaya çalışıyor. Bunun 
önüne geçmek için tek bir 
çare vardır. O da Almanya 
ile bir pakt akdine teşebbüs 
etmiştir. 

Nakliyat ofisi grevcilere kartalları kanatlarını Danzil 
karşı cephe almış gorunme- üzerine de germiştir. 
mek için şimdi işlemekte olan Foerster 1937 senesinde 
tramvay ve metro vagonlarının muhalefet fırkalarının tam•' 
adedini artırmıyacaktır. mile kaldırılacağını ve bütii~ 

/ngiltere kralı Almanyada olduğu gibi ser 
Ne kadar tahsisat alacak best şehirde de parti ve de"" 

Londra, 4 (A.A.) - Hazi· let ittihadı vücude gelmiş ol•' 
nei hassa hususi komitesinin cağını ilave eylemiştir." 
neşrolunan vesayesine göre, 
kralın tahsisatı 410,000 f ngiliz 
lirası olarak ibka edilmekte 
olub Prenses Elisabethin se· 
nelik tahsisatı 21 yaşına ka
dar 6,000 ve sinni rüştten 
sonra bir Dük De Cornonail
leerin dünyaya gelmesi takdi
rinde icabeden tadilat yapıl· 
mak kaydı ihtirazisi ile 15 
bin ve Prenses Margaret Ro· 
seun sinni rüştten sonraki tah
sisatı 6, 100 İngiliz lirası ola· 
rak tcsbit edilmiştir. Valide 
kraliçenin tahsisatı 70,000 ln
giliz lirası olarak ibka edil
miştir. Dük De Glucesterin 
tahsisatı 25,000 Jngiliz lira
sından 30,000 lngiliz lirasına 
çıkarılmıştır. 

Vük De Vindsordan bahis 
yoktur. 

Defterdarhk tahsilat 
müdürü 

Vilayet Defterdarlık tahsilat 
şefliğine tayin edilen B. Kadri 
Emre şehrimize gelmiş, vazİ· 
fesine başlıyarak, dün Maliye 
şubeleri tnhsilat işlerini göz
den geçirmiştir. 

.ooR;A 
Ozum satlşları 

Ç. Alıcı K. S. K. ; 
166 Alyoti 11 15 
103 Vitel 10 50 12 1 
56 S. Ergin 10 50 t6 1 

49 M. J. Taran. 10 25 11 ; 
47 J. Taranto l 1 25 14 
45 inhisar 7 50 8 
34 Ka. Taner 11 11 
14 Ş. Rıza ha. 11 75 12 
12 Kaptak Ali 11 l 1 

10 Ş. z. Galip 14 50 14 4 
9 Esnaf ban. 13 50 1.3' 
5 Şınlak oğlu 15 50 15 · 

550 Yekun 
431427,5 Eski satış 
431977,5 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 

635 Buğday 6 125 
135 Arpa 4 625 
30 Nohut 5 50 

5 B. Pamuk 44 50 44 
221 Ken. Pala. 260 445 

r 
c 
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Japonyada son ı "Ayak takı-
vaziyet mı arasında,, 

ANADOLU 

lzmir Komutanlığı ilanları 
f zmir Mst. Mv. Sai. Al. Ko. dan: 

1 - Tayyare alay ihtiyacı için 50600 kilo ekmek kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 15/~ayıs/937 cumartesi günü saat l 1 de Ms. 
Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 Tahmin b~deli 51>45 lira 50 kuruş olup muvakkat te· 
minat parası 445 lira 95 kuru~tur. 

4 Evsaf ve şeraiti hergün Mst. Mv. sat. al. ko. da gö· 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 
maları şart olmakla beraber 2490 snyıla kanunun 2 
ve 3 cii maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel komisyona vermeleri ilan 
olunur. 30 5 9 14 1327 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Ankara Garnizon birlikleri için 325,000 kilo sığır eti

nin 17 Mayıs 937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Sığır etinin tutarı 81250 lira olup muvakkat teminat 
parası 5312 lira 50 kuruştur. 

3 Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde Ankara Levazım 
amirliği satın alma komisyonundan alınır. 

4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarım ihale saatından bir saat 
evvel Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. 1 5 'J 13 1341 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Ankara garnizon birlikleri için 200,000 kilo koyun 

etinin 18 Mayıs 937 Salı günü saat 15 de kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Koyun etinin tutarı 70,000 lira olup muvakkat teminatı 

4750 liradır. 
3 - Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde Ankara levazım 

amirliği Sat. AL Komisyonundan alınabilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kaY.ıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat 
evvel Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. 1 5 9 13 1340 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem Mevki birlikleri hayvanları ihtiyacı için 

300 adet kromlu deri yular başlığı pazarlık suretile 
satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 6/Mayıs/937 perşembe günü saat 16 da Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 660 lira olup muvakkat teminat parası 
49,50 liradır. 

4 Nümune ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komisyo
nunda her gün görülebilir. 

5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
Jarı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı Cvesi· 
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel komisyona ... v~rmeleri. 1366 

lzmir vilayet i muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 
Bedeli muh&mmeni 

Lira Kuruş 
425 000 

Yeri 
Burnava Akkaş 

sokağı. 

Cinsi 
Medrese binası 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ya· 
zıh bulunan eski medrese binasının mülkiyeti satılmak üzere 
20 gün mücldetle açık artırmağa çıkarılmıştır. Şartları öğren· 

mek istiyenlerin hergün Muhasebei hususiye müdüriyeti vari· 
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
24/5/937 pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzlarile 
birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

5 7 9 11 1362 

Mes'ud bir akit 
Gazetemiz seyyar muhabiri 

Şükrü Korayın hemşiresi ve 
Karşıyaka Ankara okulu öğ· 
retmeni Bayan Leyla Korayla 

gümrük komisyoncularından Avni 
Aykor·Erin nikahları evelki gün 
Karşıyaka Belediye Evlenme 
dairesinde yapılmıştır. .......................... 

Birinci mıntaka tapu sicil 
muhafızlığından: 1358 

Birinci Süleymaniye mahal
lesinin Kavaklıpınar Musa çık· 
maz sokağında sağı Mecid 
evi solu ve arkası Minire evi 
önü Musa çıkmazı ile çevrili 
85 kapu numaralı bir ev kırk 
üç sene evvel hükumet tara· 
f ından Ali oğlu Abdurrahma· 
na meccanen verilerek muma· 
ileyh tarafından üzerine bir 
ev inşa edilerek bu ana ka· 
dar senetsiz nizağsız ve malik 
sıfatile tasarruf edilegeldiği 
mıntakamıza ilmühaberle vaki 
müracaattan anlaşılmış ve bu 
gayri menkulün 338 musakka
fat tahririnde bu gayri men· 
kul vergi idaresince mumai
leyh namına kayıd edilerek 
vergisi de kendisi tarafından 

ödenegelmekte olduğu vergi 
idaresince de bildirildiğinden 
bu gayri menkulün tasarruf 
sebepleri hakkında 15/5/937 
Cumartesi günü mahallinde 
tahkikat yapılacağından mez· 
kur gayri menkul üzerinde 
bir hak iddia eden varsa on 
gün içinde mıntakamıza veya· 
hud tahkikat sırasında mahal· 
)indeki memura vesaiklerile 
birlikte müracaatları bildirilir. 

lzmir beledigesinden: 
1 Haziran 937 tarihinden 

mayıs 1938 nihayetine kadar 
bir sene zarfında belediyece 
neşredilecek tahminen yirmi 
bir bin satır ilanın beher sa· 
tın dokuz buçuk kuruştan 
bin dokuz yüz doksan beş 
lira bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
açık eksiltme ile ihalesi 11/ 
5/937 salı gününe temdit edil
miştir. iştirak için yüz elli li· 
ralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile söylenen günde ve 
saat 16 da encümene gelinir. 

1363 

Isparta Asliye Hukuk mah· 
kemesinden: 

Isparta hazinesi tarafından 
İzmirde Almanya tebaasından 
Vilhelm keramdan aleyhine 
açtığı ipotek kaydının kaldı· 
rılma~ı vesaire hakkında açtığı 
davanın muhakemesinde müd· 
deialeyhe ilanen gıyap kara· 
rının tebliğine mahkemece ka
rar verilmiş olduğundan işbu 
ilan tarihinden muhakeme gü· 
nü olarak talik edilmiş olan 
25/Haziran/937 tarihinde ve 
saat 10 da mahkemeye gel
mediği veya bir vekil gön· 
dermediği ve bir itirazda da 
bulunmadığı taktirde mahke· 
meye kabul edilmiyerek mu· 
hakemenin gıyabında yapıla· 
cağından muhakeme gününde 
mahkemeye gelmesi veya bir 
vekil göndermesi için işbu 
ilan gıyap kararı makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

!ayra 1 

lzmir 2 inci icra me. dan: 
Ahmet Hamdinin Emlak 

ve Eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Buca· 
da istasyon caddesi 62 yeni 
52 No. tajlı eve kapudan giri
lince geniş bir taşlık, sağda 

ve karşıda bir oda ve merdi· 
ven altından ileride bir ye· 
mek odası mutbak ve çama· 
şırhane ve hela ve merdiven· 
den yukarı çıkılınca merdiven 
başında bir sandık odası ve 
üst katta bir aralık üzerinde 
karşılıklı dört oda mevcut ol
duğu, alt kısımda çamaşırlık
tan bahçeye çıkılınca miktarı 

kafi bahçe vardır. Bahçe de
mir çubuklarla çevrilmiş, evde 
Hanköy suyu ve mutbakta 
bir de tulumbası vardır. Ev 
kargir ve tamire muhtaç de· 
ğildir. 5500 lira kıymetin 

de olan bu evin mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam ban· 
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 11 161 937 Cuma 
günü saat 11 de icra daire· 
miz içinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2ıso 
numaralı kanunun· meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması hasabile kıyme· 
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka· 
nunu hükümlerine göre yapı· 
lacağından ikinci artırma yok· 
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki· 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialannı işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
takı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri ica· 
beder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
24/5/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37/3372 dosya numarasile 
lzmir 2 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilin olunur. 913 
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Vapur Acentası _ Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri ;;; 

ROYAL NEDERLAND - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = 
KUMPANYASI --SiS "GANYMEDES" va· _ 

r.::e~~e~:~·~~~+E~~~~: = Hamdô NlY~lhl@t Ç©ıli'ilÇ©ıır 
ROTTERDAM ve HAMBURG s h -
lim·;~;Ni;~tk~~~~~· - ı hat Eczahanesi-
LINIEN KUMPANYASININ _ 

MiS "ERLAND" motörü = d b f -
28 Mayıs 937 de beklenmekte = n e ll UDUt • = 
olup R OTTERD AM, HAM· • fll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111 11111111111111111111il11111111 il l l lll l l l l l l l l l l l l l il il l l l l l l l il l l l l l l l l il lllii 
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINAVIA limanları için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME RU· 

MEN KUMPANYASININ 
S/S "SUÇEAVA,, vapuru 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki deği~ikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
G. M. B. H. HAMBURG 
"LARISSA,, vapuru 12 Ma· 

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

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

.. Ll 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 için PIREden hareket 
edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 2 

Mayısa dokru bekleniliyor. 
KÔSTENCE, SULINA, GA· 
LA TZ ve GALATZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
,,JESSMORE,, vapurJ 9 

Mayısta beklenileniliyor. LJ. 
VERPOOL ve ANVERS li· 
manlanndan yük tahliye ede· 
celc ve BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA· 
LA TZ ve IBRAILE limanla· 
rına yük alacaktır. 

"INCEMORE" vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük tahliye edecek ve 

-- • 
Acele sablık 
değirmen 

Hali f aaliyclte yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla müteharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makine_,i ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha· 
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 

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

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
THE ELLERMAN Li· "BELGION,, vapuru 13 ya· 

NES LTD. hut 14 Mayıs beklenilmekte, 
"ALGERIAN" vapuru 5 ROTTERDAM, HAMBURG 

Mayısta LONDRA, HULE ve ve ANVERS limanlan için 
ANVERSten gelip yük çıka· yük alacaktır. 
racak ve 15 Mayısta avdet "TURKIA,, vapuru 28 ya· 
edip LONDRA ve HuLL hut 29 Mayısta beklenilmekte, 
için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 

"LESBIAN" vapuru 27 Ma· ve ANVERS limanları için 
••--------•• yısta LONDRA, HULL ve yük alacaktır. 

Birinci Sınıf Mutahassıs ANVERSten gelip yük çıka· PHELPS LINE 

D D Al 
racak ve aynı zamanda LON- PHELPS BROS & CO INC. 

r. emir İ ORA ve HULL için yük ala· "JACOB CHRISTENSEN,, 
caktır. vapuru 20 Mayıs beklenil· Kamçı oğlu 

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

Tf'lefon : 3479 

EGYPTIAN" vapuru Mayıs mekte NEV·YORK limanı 
nihayetinde LIVERPOOL ve için yiik alacaktır. 
SWANSEAdan gelip yük çı· Vapurların isimleri, gelme 
karacak ve aynı zamanda Lf. tarihleri ve navlun tarifeleri 
VERPOOL için yük alacaktır. hakkında bir taahhüde girişi· 
TEH GENERAL STEAM lemez. 

ROISE DANUBE MARI· NAVIGATION C. LTD. Birinci kordonda "UMDAl.,, 

Gazi Bulvarmda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

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

asri techizatı fenniye ve konf örü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi ediliı ler. Tele. 4070 

Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plAn başladı 

Manisa Vilayeti Daimi encü
meninden: 

1 - Manisada keşif tuarı 50000 lira tahmin olunan bir 
mektep inşası vahit fiatler üzerinden kapalı zarf sure· 
tile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı ve teferruatı 130 kuruş bed~l 
mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - ihalesi Mayısın altıncı perşembe günü saat l 1 de Vi· 
!ayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Nafıa Vekaletinin tasdikinden gelecek keşif tutan mu· 
teber o1mak suretile muvakkat teminat muhammen be' 
del üzerinden 3750 liradır. TiME "AD JUT ANT" vapuru 5 UMUMi DENiZ ACENT A· 

"DUNA,, vapuru 12 Ma· Mayısta gelip LONDRA için LiGi LTD. vapuru acentalı · 5 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmıt 
yısta bekleniliyor. BELGRAD, yük alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica ehliyet vesikası ve 1937 yılına ait Ticaret odası vesi· 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, Tarih ve navlunlardaki de· olunur. kası ve muvakkat teınincat makbuz veya mektupların• 
BRATISLA VA LINZ ve VI- ğişikliklerden acenta mes'u· Riz binasında No. 166 kapalı zarfın içine koymaları ve zarfın ihzarında 2490 
YANA için yük alacaktır. livet kabul etmez. Telefon : 3171 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara bilhasfl 
DEN N O RSKE M 1 D DEL· liimıılrmill~lll1mllimlllmilımlll liiii!iilll~lll~lı .-. ~D~oiiiii!k;:-tiiiiiioiiiiiir=----,,;;;;:riı~ll l~lll;;illl~llll;.;IUİİİİİİlllİİİİİllliil:lll;;;;:l!I riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 6/ 5/937 pe~ 

HAVSLINJE ~ _ , şembe günü saat 10 na kadar Manisa valiliğine veril• 
o s L o = A Kemal Tonay = mesi ve posta ile gönderilen kanunun 34 cü meddesİ' 

"SARDINIA,, motörü 22 §§ • = ne riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 20·25-30·5 121!, 
Mayısta PiRE, ISKENDERI· = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları - --------------------_.,,~ 
YE, DIEPPE ve NORVEÇ - s· · S h - o•k•ı• b 1 d• • d limanlarına hareket edecektir. - ırınci ınıf Muta assısı = ı ı ı e e ıyesın en: 

Vapurların isimleri gelme (Verem ve saire) S Dikili iskelesinde belediyeye aid otel ve gazinonun 1 1-1'' 
t 'hl · 1 'f I = llasmabaoe istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı E_ 
an erı ve nav un tarı e eri ziran 937 den itibaren üç senelik icarı açık artırmaya çık'. h k d b - ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ak~am saat 6 ya ~ 

BURGAZ, VARNA, KÖS· 
TENCE, SULINA GALATZ 
ve IBRAILE limanları için 
yük alacaktır. 

a ın a ir taahhüde girişi· _ _ kadar hasıalannı kabul eder := rılmıştır. 10/5/937 de ihalesi yapılacaktır. isteklilerin DikJ~ 
~emez. Telefon No. 2007 2008 • 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 llllllllil belediyesine müracaatları ilan olunur. 25 30 5 10 12dt 

---soc. ROY ALE HONG· 
Pürien Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6 

' reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


