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Rus gazeteleri 
Fransaya hücum etmeğe 

başladılar 

Hariciye Vekilimiz, Cenevre1en sonra Bağdada gidecektir Rus gazeteleri Başbakanımız, Belgrad-

Şark misakı, doğuda sulhu Fransa~a hü-

. takvı·ye edecektı·r cum edıyorlar .. 
Jstanbul, 6 (Hususi) -

-----------H~riciye Vekilimiz Dr. Aras, 
Iran arasındaki hudud 

misakın, Irak ile 

Rus gazeteleri, Fransaya 
karşı şiddetli bir lisan kul
Lanmağa başlamışlardır. Bu 
gazeteler: 

• sonra ımza 
~------~---~~~~~~ 

Son mülakatlar 
Alman Jlariciye ~azın Yon 

~curaılı Hoınada ltalya Ba~''<'kili 
ıle g•irü\iirken hcwcn avııı zaman
da Prus)a Ba. \'ekili Gen~ral Göriu .. 
de Bled şehrinde "\ tı"os)a,•rn De,~ 
1 • o ~ 
et aılıi Prens Pol ile mülfiki ol. 
~uştur. Şıırn ını bilhassa knyı1cdc
lım ki Hoınıı mülıikntıoda n. .\lu • 
soliniyc llaril'iyı~ .Nazırı Koııı Cia

no ~efakat ettiği gibi Blcd görüş· 
ıne ınde de Yugoslnvya Başvekili 
'Ve Barici)f' aıırı· hazır hulun• 
nıuetur. 

Aynı zamana te adüf eden bu 
nıülGkatlar acaba Alman) a ile 1ınl· 
) a ora ında mcn~udiyeıi iddia olu· 

n~n nıü~terek siyasetin Lir tcı:ıhii· 
ttı tn .. 1 ~ 
• Uf ur, ) oksa bazı tnraflann 
ıddia ettiği gilıi Bled mülükatı Lir 
·ıı.: 1 1 hafta en'I Amsturya ve halya 
lla§\'ek'll · ı erı arasında ,·ukulıulıııuş 
olan Vened"k - - l . . ı · ı goru~me crmın nr 
cevabı m11lır!. 

. Bu~ün merkezi A vrupada ehem· 
n.ıı}etle nazarı dikkate nlınınası lı1· 
zını «elen iki \'DZİ)et ~ardır: Eve· 
le11ıirde garL clemokrasilcrile Sov· 

yet Rusya aruıadaki yakmhktnn 

~~lnız kalmak endi§esile tehaşi eden 

1 
manya ile İtalya biri birlerin~ ) ak· 

~ımıılar, Roma.Bertin mib,cri de· 
llilen v · . 
B • aııyetı ortaya ntmışlarchr. 

Q bar haL!L • la ~attır. Ancak bo yak· 
!rn~ ne dereceye kadar ileri git· 

tııış, ıki hu·k~- . • • 
. . umet eıya~ı \ 'C askerı 

lalılerıni h • 
"b' 1 . angı noktaya kadar bi· 

rı ır cnn b a) 
h"t" 

1 
e •" amı~lardır. Bu nokta 

u un 1 ünya diplo • · · d' · ı ınasıaının en ışe 
ı c sorduau b" 1 , • 0 ır_eua mahiyetindedir. 

Sanıyen um • h . 
L h umı arbı mütca· 
"

1 o koskoca A . . 'usturya-1\facarıs• 
tan ımparatorhığu hakkm rahmcıi-
ııe kavuoıuktan sonra bir taraf tan 
Almam:a d · ıı. f k • J •ı:ıer taraf tan tal ya mer· 
ezı Avrupada ve Balkanlarda A,.118• 

t~ryanın yerine kaiın olmak emeli· 
nı beslemeye baolamıelardır. 

Şimdi ortaya çık.an muadele 
oudur: 

Her taraf lan kunetli, haşmetli 
hilkumetlerle muhat olan Almanya 
kendisi için bugün nıncltfoten değilse 
bile manen iuisa imkôoıuı )nlnız 
merkezi Avrupada ve onu takiben 
de Balkanlarda tahayyül etmekte
dir. Diğer ıaraftAn Adriyoti~iıı her 
iki ıalıiline de IıUkiın kalmak hnyaıi 
menfaati iktiz,ısından olıın 1ınlyn 
Balkanlarda hiç olnınz ıı mane\İ nü· 
fıızunu ba~ka hir lıii) ük lıiiki'ıoıet~ 
kapt ' · • d • ırmamak ve bunun ıçrn e ) 4 • 

güne tehlike olan A iman yayı lı c nı 
~ıerkezi Anup:ıya. hem de dolap· 
s~le Hnlk,.nlııra \akla tırmuınıık ilı· 
lıy . \ 

acındadır. 

. Acaba Lu iki biikıiıuel iılılia 
:.:ildigi gibi sip ılerini ıcdıid 

er, Ronıa·Bt!rlin ınibw·rini orı:ı· 
>• •tark - · d ne en hu bnyaıi esas uıerın e 

derce b ' I · lcrdir '> eye kadar uyuşa ı nıış· ... 
ı,te bıurn k "" • • ı ~ - n nhktası?.. t> .. n u vazıyetın t onuı 

İddia ed"l' "l 
ı l 

1 l) or ki Almaıı\·a ı e 
ta yayı h" "b' ı 
• ırı ırl1:rine yakin tırım ye· 

gnnc amil k .. . ' • . 1 
nı 0nıunızııı teblıke ı o • 

uotur. Sı~a ü "d . h' rer hh t: ın etenı olorıter ı· 
ukuoıet olan Almanya ile hal· 

ya e~er k ü . _ om nızm A \'rupaya doı;ru 
nufuı · k " d" ını anlanoı eldt! ederse ken· 
dı nıevcudiyetlerinin bile tehlikı>ye 
İifCceğini nazarı dikkate almı,ıar 

\'e aralarındaki niifuz ka,·galanna 

batlanıadan evel ve berıeyden önce 
nıev"udiyetleri için müıterek bir 

Hamdi Nüzlıet Çançar 
- Sonu 4 ncü sahifede -

ihtilafının 
edilmesini muvafık 

hallinden 
buluyor 

Allikadar mchofilıle SÖ) Jı.•nıJi. 

:ğinc göre, 1 rakla Iran araı;ındaki 
ihti1fiflann halli için Hariciye Ve. 

kilinıizin bakcmli~i arzu eılilnH·k· 
tedir. 

- Sonu 7 inci sahifede -

"Fransız - Sovqet paktı, 
Sovyetlerden ziyade Fran
sız hıidutlarmı müdafaa 
içindir. 

Faşizm, sıfırı tüketmiş
tir. Fransa aklını başına 
toplarsa sulh tehlikeden 
kurtulur.,, diyorlar. 

r ' Hatay hakkındaki mü-
zakereler iyi gidiyor. 
Hususi kamile, Sancağın statüsünü 

tamamen tesbit etmiş bulunuyor. 
İstanbul, 6 (Hususi) - Hatayın anayasasını tanzim et· 

mekle meşgul olan komite, Sancağın statüsünü tamamen 
tesbit etmiştir. 

Komite, Hatayda gayri mes'ul bir devlet reisile bir hii
kiimet reisi ve dört kişiden mürekkeb bir icra heyetinin 
bulunacağına göre bunların salahiyetine ait maddeleri tes
bit etmiş ve teferruata geçmiştir. 

Son haberler, müzakerelerin gayet iyi gittiğini bildir
mektedir . 
~ J 

Montrö mukavelesi yarın 
sabah imzalanacak 

B. Tevfik Rüştü Aras 
fstanhul, 6 (Husuei) - Hari<'iy~ 

Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras. Ce· 
n~neden dönüşte Bağtlacla '~ ora· 
dan dıı Tahrana gidecektir. 

-----···--------
Şark misııkımıı, Irak lo. Iran 

arasındaki hudud ihtilliflımnın 
hallintlen sonra iuızalan:ıca~ı ai.iy· 

Heyetiumumiye, Nahas Paşanın 
riyasetinde bugün toplanacak 

leni;-or. B. Tevfik Ru§tÜ Arıı~, lın 
ciheti iltizam etmektedir. Zira o 
tak<lir<lc, miE'ak dııba kun etli ~~ne· 

lor dahilinde aktcılilmi, olacaktır. 

Moııtrü, 6 (A.A.) - )\fontTÖ 
mukavdenamcsinin f:Umarte9 SÜnÜ 
sabahı imza edilmesine muvakkaten 
kGrar ,·eri1mi,ıir. Dün ak~am ı:;aat 

J.l,30 ıla umumi komicıyouuo ccl· 
s~sinden sonra mııka,·elcname ile 

Kamutayın dünkü~~ tQ_J!
larltlsınd3konuşulanlar -------------
Kaçakçılığın men'i hakkındaki Türk- ·Yu-

nan mukavelenamesi kabul olundu 

K amutag binası 
,\nkarn, :, (A .A.) Hııgiiıı hugün Mamak cİ\'arında rnkubul· 

Fikret Sılo)ın ha kanlı~ııııla }llJH· muş olan infiliik hakkında sorulan 
lan Kumııtay toplanh~ındu •>3G mali hir suale kar§ılık olarak da lçişlı>rİ 
plı muvazenesine giren La1:1 dııire- Bakanı Ye parti genel ıekretcri B. 
fer l.ıüdçclerin<le 1, 191,<)jB liralık iŞükrü Kaya izahat vermiştir. 
wünnknle yapılnıııı:;ı ve genr. hir Gene bugünkil toplantıda deniz 
k m b'üdçeler fasıllanndaıı 16'7,67:\' hastane inin tamiri için 1937-38-39 

ıs:ı R<·nı•ler· · bh-d · · ·ı · 
J• • d"n'lcrck diıtcr lıir kı ım me sarı taa u e gırışı mesı, 
ıranın ın 1 

" 1'rabz f · 
fasıllara fe\'kalUdc tabsis.ıl olarak iizeri~~~ :~nbühudtkıcl transıt yolu 

· k ı.ı- .·• <> s, amyon ve oto· 
konulması lıakkındakı :ın~ın . 

3~ 1 
mobil i~letilmcsi hakkındaki kanun 

hası müzakere \'e kabul ı'ılılmıştır. liivihalarile 1·açakr l & • 
ı ~ ,ı ıbın nıenı ve 

Diğer bir kanun J:i) ilıası ile takibi hakkındaki Türk-Yunan mu· 
de hudud ,.~ sahiller sılılı.ıt umum kavelenamesinin tnedik.ine aid ka· 

müdurlü~ü 935 yıh biiılçe knnunu· nunun ikinci mO:r.ak~relcri yapıla· 
nun 5 inci modJcsiJe sarfına nıe· rak kabul olunmu~tur. 

·zuni) et verilen 400 hin liranın 500 Kamutay cnma guııii topla· 

bin liraya ibliğı kabul edilmit ve nacaktır. 

Mısır kralı Faruk 
ııizamnamc m<•linlerinin ikinci kı· 

raatinde kabul ı>dilmc!'İ için lıcy<· ti 

umumiye l'lalı:ıs P.ı~:ıoın tİ}asetin· 

de toplanne.'lktır. 

Uundaıı ııonra reis r.cnebi ga· 
zctecilcriııin ~crcfinı• hir ziyafet 
vercf't>ktir. 

Bu akşam konfcran~ nlt'rlıııtatı 

ta Jik f'decektir. Evrak cuma günü 
taheılilccektir. Bununla beraber bu 

programı~ tatbiki yalnız Tunus \"e 
Fas tebansmdan olanları değil İn· 
gilıere im para torlu~ unun bazı h·ba· 
asını da alakadar eden mahmilcr 
ıne elesiııin halline bağlıdır. Cenu· 
bi Afrika billıas"a bu mescit• ile 
alakadar olınaktaclır. Cenubi Afrika 
ittibadımn Bcrlin dr;i~i Üre diin 
eabolı Montröye gdmi~tir. Kahire· 
deki 1ngili1. iktısadi menfaatleJ"inin 
mümessili bulunan SilJey de bura· 
ya gelmittir. 

Frıınsız murabbası De Teasau 
Fransız ve Amerikalılar tarafından 
verilen bir ziyafette bulunmak için 
Parise hareket etmiıtir. Birçok mu· 
rabhaalar Loııdradaki taç giyme 
nıeraeimile PariR seı:gi11inin açıho 
merııai111irı<le hazır bulunacaklann• 

Sona 7 inci salıi/11dt1 -

dan geçerken samimi 
bir surette karşılandı 

Belgrad sefirimiz, Başbakanımıza ita/ya 
hududuna kadar refakat etti 

-

Belgraddan 
Belgrad, 6 (Radyo)-Lond

rada yapılacak olan taç giyme 
merasimine Türkiye namına 

iştirak etmek üzere İstanbul· 

bir görünüş 
dan hareket eden Türkiye 
Başbakanı general ismet Jnönü 
bu akşam Belgraddan geçmiş
- Sonu 7 inci sahifede -

Katalonya isyanı, Kızıl is
panyanın yıkılmasına 

sebeb olacaktır 
Valanstan Barselon üz.erine bircok anar-, 

şistin yürümekte olduğu söyleniyor 
Faris, J (Radyo) ......., Bareolon• 

dan alınan haberlere göre, anarıist· 
lerle zabıta ara11ndaki mücadele 
devam etmektedir. Zabıtanın bir 

kısmı ana11istler tarafına geçmio· 

lerdir. 

İsyanın Aragone de sirayet etti· 
ği eöylenmektedir. Köylerden Bar· 
-------------~--~~--

Düğün 
Taç giyme merasiminden 

15 gün sonra olacak 
Tur, 6 (Radyo) - Kande 

.şatosunun teşrifat müdürü ga
zetecllere: 

"Dük Dö Vindsör, hususi 
fikirlerini kardeşinin taç gıy· 
me merasiminden sonra ilan 
edecektir. 

Sabık madam Simson ile 

Mm. Simpson 
nikahı taç giyme merasimin
den 15 gün sonra olacaktır. 

Dük Dö Vindsör, bir kaç 
iÜn Kandc şatosunda misafir 
kalacaktır.,. Demiştir. 

ıelon üzerine birçok auarıietin yu· 
rüdüAü de mcrvidir. Anarıist par· 
tiei, faıist ııleyhtarlarmı ittihada 
daret etmi~tir. 

Parie, 6 (Radyo) - Bilbao 
radyosu bugün Vallins lıük.ılmetinio 

Katalonyanın imtiynzlnnoı liğYedc· 

rek 15 bin kiıilik bir k.unet gön· 
clcrdiğini bildirmiştir. 

Sevil, 6 (Radyo) - General 
Kiyo Delyano, radyodan lıe) an atta 
bulunarak: 

- Bam~londaki nızi)et genio· 
liyccf'k ve bütün 1epanyaya sira,yı•t 
ve bu hareket, kızıl İapnnyırnın in· 

bidamını tacil cJcee.kıir. 
Demiştir. 

Roma, 6 (Radyo) - Harııelon· 

dan bildiriliyor: Kaıalonyacla vazi· 
yelle bir dc~i~iklik yoktur. }'ransa 
ile Katalonyn orHındo münakalat 

hôla kesik.tir. 
Şcrherdcn alınan bir habere go

re, Poi@erdada anar~i tlcr Troçki 
tam f ıarlarile birleşmi~ler \"C müca· 
dclcye lıozırlanınakıadırlor. 

Yeni Kotalon lıükümcti n :l)İ~i 
lıenıi7. indeyc muvaf fok olamnmış· 

tır. \ nziyct \"alıimdir. 

,\narfi ıler, nıe\ ki iktidarın 

kcmlilcriııe \"crilınc ini isteıncktt· 
dirlcr. Aynı zamanda zecri hart"· 
kt•tlcr yapıldığı tnkdirclc BarscJonu 
yuk:nraklarıuı ıla bildinııi~lertlir. 

j 11 ailtcrc lıiikiııncti Har elondıı· e 
ki lııgiliz filosunu bir krurnzor \(' 
bir ıııulırilılc tak\ iye etmiştir. 

Fnmsnnın B:ır cloıı konsolo 11, 

Fraıı anın Akdeniz aıııirallığındau 
prdım istemiştir. 

\Talan iyo, 6 (Radyo) f p:ın· 
ya hükumeti uzuıı \"e mühim bir 
kabinf' içtimaındıın ~oııra Kıııalou

y:ının Lütün imtiyuzlarıııı feeh \C 

idare ku\'\'t'lİni istirıl:ıt etmiştir. 

Aragon lınva kun·etlcri dördün· 
cü lirkaya tahi olacaktır. Diirdüneil 

fırka kumandnnı da <leğiştirilmittir. 

Londra, 6 (A.A.) - Hoytcr 
Ajansının bildirdiğine göre, Kata· 
lonya ıııakamatınm Barsclonun mer• 
kezinde şiddetli mulıarı•bclerden 

eonra vaıiyctc biikiın oldukları ve 
fııkat anarşistlerin Banliyodo farkla 

yaıiyette oldukları anlaşılmaktadır. 

Birçok ölü ve yaralı meTcud 
olduiu haber , ·eriliyor, 



Sa) fa 2 ANADOLU 
\ 

Aşk 
lr/an Hazar 

Terbiyeci İsmail Hakkı Baltacıoğlu "Yeni Adam,, da hayatını anlıı· 
tıyor. Bu hayat içinde, üzeriıııle ehemmiyetle durulacak ve eheımmiyctle 
düşünü!eeck çok iueo noktalar var . .\Ieselıi, ordan aldığım şu ıatırlan, 

hangimiz yudum yudum içmek zevkini kendi içimizde duymayız: " .. Sev· 
gi biç şüphe yok ki tekamülün kendisidir. ln•an mutlııka sevmeli ve mut· 
laka sevilmeliJir. Hayat.ı bağlılığın ba~ka manasını anlamıyorum. Jn~an 
fit\ me kabiliyetini kaybedince hiçolmazsa ölmek dirayetini göstermelidir .. ,, 

Fransız 
kontenjanında " --·····---Türkiyeye ayrılan 

hisseler 
Dıkkııt ederseniz, gerek san'at, gerek teknik dünyasında insanın ı:ır· 

tma basa b:ı n ilerliyen mütefekkirler ve kaeifler, ) ıldınm gibi bu şa· 
~ırtıeı süratlerinin ilk kıvılcımını ilk aşldanndan almışlardır. Ceymiı Vat 
Jrnbnr makine&nin. Göte, Faüstün, Doııtoievsk.i cinayet ve cezanın ölmez 
ilhamlarını cihette sevgililerinin iri ve harikulade güzel gözlerinden top· 
]adılar. Aşkın ate:ine düşen adam, tabii adam olmaktan çıkıyor. Kani, 
eti, kafa ı, kalbi ruu\·akkat bir :ıaman için esatiri bir kisveye bürünü· 
) or. Develeri yenecek kudreti, rüzgurlnn geçecek hızı, kiı,·erleri parma· 
g-tna dolayacak tılısımı ancak aşkta bulabiliriz. 

Fransa hükumeti tarafından 
937 Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylan için Türkiyeye ayrılan 
kontenjanlar, şehrimiz Türko
fisine bildirilmiştir. Gümrük 
tarifesinin 34 A numarasında 
yazılı kabuklu yumurta için 
225 kental, 35 B yumurta akı 
200 kental, 342 X • E :şeker· 
siz yumurta sarısı 250 kental, 
342 X E şekerli yumurta sa
rısı 40 kental, 70 bira imaline 
mahsus arpa 7 50 kental, (doğ
ru dan doğruya ithalat) , mısır 
tanesi 25,000 kental (muvak· 
kat kabul suretile) , 85 X E 
kabuklu ceviz 120 kental, 85 
+ E ceviz içi 250 kentaldır. 
937 senesinin ikinci ve üçüncü 
üç ayları için tespit olunan 
kontenjanlar da şunlardır: 

Aşkı, yalnız erkeğin kadına, k.adının erkt>ğe olan çılgın scvı;iı;ine 

inhisar ettirmemelidir. Dişinin sıcak ve taze yumuşnklı~ıoı, gözlerinin 
renk ciimhüşünü, vücudunan delişmen, lıikin eşsiz alıcoğioi, Sinanın 

Edirne camiindc, Bethofenin dokuzuncu senfonisinıle, Yunus .Ernrenin 
beşeri şiirlerinde, Çallı Jbralıimin Gazi potre inde de bulabiliriz. Lakin 
bunları bulabilmek güçlüStü, bütün güçlüklerin en gücü; en çctioidir. San· 
atkurı "Ezeli lişık,, diye tarif ederler. Ezeli aşık olmak, ean'atkftr olmak! 
Bu iş, hidayete kavu~ınak gibi müdhiş birşey! Znten ean'atkann ikinci 
bir tarifi de ermiş \'e yarı Allahlaşmış adam> değil midir? 

Kanaryadan mabudl 
Gruşland adasında Eskimo· 

lar, son zamanda r.eni bir ma· 
bud bulmuşlardır. 

Bu yeni mabud, güzel bir 
kanaryadır. 

Eskimoların şimdiye kadar 
kanarya görmedikleri anlaşıl· 
maktadır. Avrupalı bir kap· 
tamn hediye ettiği bir kanar· 
yanın rengi, ötüşü Eskimoları 
o kadar teshir etmiş ki niha· 
yet bunu mabud ilanına mec· 
bur kalmışlardır. 

Amerikada yüksek binaları 
Birleşik Amerika gazetele· 

rinden birisi, Amerikada yük· 
sek binaların azlığından şika· 
yet etmektedir. 

20-25 kattan yüksek olmak 
şartile Amerikada sadece 387 
bina var imişi 

Ne yazık! Ne yazık! 
Ya, daha ilk 20 katlı bina 

yaptıran ltalyanlar ne desinler? 
Yeni bir rekorl 

Londrada Sir Vilyam Sulsbi 
isminde 84 yaşında bir adam 
ölmüştür. Bu adam evelce mu· 
harrir ve avukat idi. 187 5 de 
Londra belediye lorduna tav· 
siye ve katibi hususi tayin 
edilmiştir. 

Sabık muharrir ve avukat 
kendisini belediye lorduna o 
kadar sevdirmiş ki bu lord 
katibi hususini halefine tavsi· 
ye mecburiyetinde kalmıştır. 
Sir Vilyam Sulsbi bu suretle 
tam 55 belediye lorduna ka· 
tiplik etmiş ve 1931 de te· 
kaüd edilmiştir! 

Bekarları tedib! 
Bir çok memleketlerde be

karlık aleyhine kuvvetli ve şid· 
detli cereyanlar vardır; bazı 
yerlerde ise bekarlar aleyhine 
şiddetli tedbirler ittihaz edil
miştir. Ve bekar kalanlar hu· 
kuku medcniyelerinin bir kıs
mından mahrum bırakılmak· 
tadırlar. 

Fakat İngilterede kadınların 
bekarlar aleyhine kurdukları 
bir kulübün mukarreratı nıüt· 
hiştir. Bu kulübe mensub ka· 
dınlar, bekar kalmakta ısrar 
eden erkeklere selam vermi· 
yecekler, onların hiç bir iş· 
lerini yapmıyacaklar, onların 
menafiini her fırsatta ihlal 
edeceklerdir. 

ihtiyarlamak sanabl, .;a 

Pariste iki kimse vardır ki 

Tarife numarası 80 fasulye 
550 kental, 80 bakla ve envaı 
10,000 kentaldır. 

Bu koatenianlara aid lisans· 
]ar doksan gün muteberdir. 

bir anda bir çok senelerin İhtilaflı 
yükünü sırtlarına alabilmek-
tedirler. Bunlardan 'biri Gabi me selef er. 
Morlaydır, ve kraliçe Viktor· --····---yayı tam olarak temsil ede· D . / .. d l . 
bilmektedir. Bir an evel genç aıre er mu ür erı 
ve güzel bir kadın iken bir an toplanacaklar 
sonra 80 lik kraliçe Viktorya Daireler müdürlerinin aylık 
olmaktadır. piğeri de f von toplantıları, önümüzdeki Pazar 
Prenrondur k1116 dan. 86 ya- günü saat on yedide Vilayette 
şın~ ~adar her yaştakı kadın Vali B. Fazlı Güleçin riyase· 
rolunu muvaffakıyetle yapmak· t• d 1 kt B t l t d ın e yapı aca ır. u op an-
a ır. _ tıda daireler arasında muha· 

Rüşvet haAdı·sesı· bere ile uzayıp a-iden ihtilaflı 
meseleler varsa Üzerlerinde 

Memurlardan biri durulacak ve hal şekilleri bu· 

tevkif edildi .. ---
Basmahanede Dibek soka· '' Oksüzyol,, 

lunacaktır. 

ğında B. Doktor Kemal To· 
naydan rüşvet alırken suçüstü Caddenin tamiratı 
yakalanan Tilkilik maliye tah- bitmek üzeredir. 
sil şubesi tebliğ memuru Bay lzmir _ Işıklar köyü yolu 
Ahmetle rüşvet hadiı:esinde bu hafta içindP. bitecektir. 
alakast söylenen aynı şube Yolun Tepecikte Kağıtane cad-
kazanç tahakkuk memuru B. 

desindeki çok harap kısmında 
Hamdi, dün Sulhceza mahke· 
mesine verilmişlerdir. Sulhceza silindiraja devam edilmektedir. 
hakimi, maznun ve şahitleri Halk, Kağıtane caddesinin 

bu ktsmındaki yolun' çok bo· 
dinledikten sonra memur Bay 
Ham dinin vak' ada alakadar zuk olduğu ve evelce Nafıa 
olduğu sabit olmadığından ile belediye daireleri arasında 

bu kısmın inşasının ciheti ai
serbest bırakılmasını ve tebliğ 
memuru B. Ahmedin de tev- diyeti noktasından ihtilaf çık-
kifini kararlaştırmıştır. tığı için (Öksüzyol) adını ver· 

miti. Şosenin inşası bugünler· 
Suçun şekline göre meşhud de tamam olacağından halk 

suçlar kanunu mucibince mu· Ö 
ağzındaki ( ksüzyol) tabiri de 

amele yapılamamış, evrak mü· artık kalkacak demektir. 
deiumumiliğe verilmiştir. Müd- •• 
niumumilik ilk tahkikatın açıl- Odemiş 
ması talebile evrakt sorgu ha· • 
kimliğine tevdi etmiştir. ve Tırede 

f Bugün doğacak ''Bir ayda kesi. 
1 len hayvanlar. 

çocuklar•• j Nisan ayında Ödemiş bele· 
Bugün arz üzerine müteaddid diye mezbahasında 52 koyun, 

yıldızların tesirleri olacaktır; bu 9 keçi, 784 kuzu, 3 manda, 
karıea:lık yüzünden günümüz çok 7 4 öküz, 84 inek, 36 dana, 
heyecanlı geçecektir. Bugün karlı 2 malak olmak üzere 1044 
gibi görünen işlerin zararla, za· k 1 

baş hayvan esi miştir. 
rarlı hıı~lıyan işlerin de karla ni· 
hayet bulmaaı çok muhtemeldir. Aynı ay zarfında Tire kazası 
Bugün hıreızlıkfar, yangınlar çok belediye mezbahasında 15 ko· 
olacaktır. Aile facialarının bir kıs· yun, 28 keçi, 1228 kuzu, 75 
mı büyük skandallar ~eklini arzc• oğlak, 1 manda, 26 öküz, 13 
decektir. inek, 164 dana olmak üzere 

Dugiio doğacak çocuklar zeki, 1550 baş hayvan kesilmiştir. 
şuh ve ııeviınli olacaklardır. Ara· 
larındau iyi muharrirler, mukte· Çankırıda zelzele oldu 
dir gazeteciler ·re mükemmel ha· Çankırı, 5 (A.A.) - Btt 
tibler ycıi;eeektir. gece saat 23 de hafifçe iki 

\._ _) · zelzele oldu. 

[ Pamuk ipliii sıkıntısı 

Vilayet ve Ticaret odası
nın yeni teşebbüsleri· 

Bugünkü iplik ihtiyacı 2000 bal
ya olarak tahmin ediliyor 

Ege mıntakasındaki doku· 
macılık sanayii müesseselerine 
lazım olan iplikler, şimdiye 
kadar lzmir merkezindeki tÜc· 
carlar tarafından temin edili· 
yordu. Son zamanlarda Ada
nadaki fabrikaların lzmirdeki 
tüccarlara iplik göndermedik
leri ve İnhisarın da muhitin 
ihtiyacı nisbetinde lzmir piya· 
sasına iplik getirtınediği ci· 
hetle lzmirde iplik sıkıntısı 
dokumacılık sanayii mensup· 
larını hakikaten müşkül vazi· 
yete sokmuştur. 

Vilayet ve şehrimiz Ticaret 
Odası, lktısad Vekaletine mü· 
racaat ederek mıntakanın ip· 
lik ihtiyacını karşılamak için 
Adana fabrikalarının lzmir 
tacirlerinin yaptığı siparişleri 
kabul ederek istenilen numa· 
ralarda iplik göndermelerinin 
teminini istemişler ve Veka· 
letçe bu hususta alakadarlara 
]azımgelen emrin verilmesini 
rica etmişlerdir. 

Ege mıntakası dokumactlık 

sanayii müesseselerinin iplik 
ihtiyacı bugün ıçın iki bin 
balyadır. 

Ticaret odası, lzmir piyasa· 
sındaki iplik buhranı hakkında 
tedkikler yapmış, bir rapor 
hazırlamıştır. Bu rapor, lktı· 
sad Vekaletine gönderilmiştir. 
Bu rapora göre, Adanadaki 
iplik fabrikaları, istihsal ettik· 
)eri iplikleri lstanbul, Urfa, 
Konya, Merzifon ve İzmir mın· 
takalarındaki alıcılara vermek· 
tedir. Bu müşteriler, yüzde iki 
veya üç farkla mübayaat yap· 
maktadırlar. Bu fark Vekale
tin tesbit ettiği fiatler üzerine 
iJave suretile değil, iplikle 
beraber kaput bezi satmak ve 
satışı kontrolsuz olan kaput 
bezleri fiatlerine ilave edebil· 
mek suretile tahsil ediliyor. 

lzmirdcki fabrikalar, piyasa· 
ya lazım olan ipliği mümkün 
mertebe imal ediyorlarsa da 
bu miktar ihtiyaca yetmemek· 
tedir. Kayseri fabrikası, son 
zamanlarda kaput bezi ima· 
lini daha faydalı bulduğundan 
iplik imal etmemektedir. Yedi· 
kule fabrikasının istihsalatı ise 
tamamen lstanbul muhitinde 
satılıyor. Afyon inhisarı, son 
son zamanlarda 20 numaralı 
iplikten 120 balya iplik ithal 
ettiğinden piyasada bu nevi 
iplik bollanmıştır. . 

Piyasadaki sıkıntının orta· 
dan kalkması için inhisarın, 

ihtiyaç olan numaraları dış 
piyasadan getirterek piyasaya 

çıkarıp satması, yahud Adana 
fabrikalarına ısmarlanan iplik· 
lerin kabul edilerek gönde· 
rilmesi lazımdır. Adana fab· 
rikaları 6-16 numara iplik· 
!erden her hafta 50 balya 
lzmir piyasasına göndererek 
satmalıdırlar ki ihtiyacı karşı
Jayabilsinler. İzmir piyasasının 
haftalık ihtiyacı olan 50 bal
yanın 25 ini Adanadaki men
sucat ve 25 ini de Çukurova 

fabrikaları pek ala temin ede
bilir. 

Zaten son zamanlarda pa· 
muk fiatleri düşmüştür. Fabri· 
kalar istihsalatından azami kar 
temin etmektedirler. Bir he-' 
saba göre fabrikalar, bir top 
iplikte vasati 80 kuruşa kadar 
kar temin etmektedir. 

iktısad Vekaleti, iplik fiat· 
lerini tesbit ederken pamuğun 
İzmirdeki fiati 48·50, Adana· 
da 38·40 kuruşken şimdi be· 
her kiloda dört, beş kuruş dü
şüklük hasıl olmuştur. Bu iti· 
barla fabrikalar lehine daha 
çok kar vardır. 

Zirai kombina
lar ve köylü ---·---

Hayvan, su, sağlık 
işleri ile uğra

şılacak 
Ankara - Ziraat Bakanlığı 

ileri gelenlerinden biri Bakan· 
lığa aid türlü işler etrafında 

gazetemize şu izahatı vermiştir: 
-Bu sene yurdun türlü yer· 
!erinde kurulacak kombinala· 
rın yerlerini tesbit etmek üzere 
mühendiş ve mütehassısları· 
mız incelemeler yapmaktadır· 
lar. Kombinalar için harman 
makinesi, pulluk gibi aletlerle, 
hayvan mübayaasına devam 
etmekteyiz. 

Kombinaların gayesi yalnız 
zirai işlere inhisar etmemek
tedir. Kombina idareleri köy· 
lümüzün bütün zirai işlerini 
göreceği gibi o mıntakanın 
hayvan işlerile, sağlık işlerile 
ve hatta köylünün bedeni yar· 
dımile vücude getirilebilecek 
su işlerile de uğraşacaklardır. 

Haziranda tatbik mevkiine 
girecek olan orman kanunu 
ve orman muhafaza teşkilatı 
kanununun tatbiki etrafındaki 
hazırlıklara başlamış bulun· 
maktayız. Orman kanununun 
tatbik şeklini göstermek üzere 
hazırlanan nizamname projesi 
devlet şurasına verilmiştir. 

Simdi orman genel direktör
liiğü ve orman muhafaza ko
mutanlığı için münasip mü-
said binalar aramaktayız. 

Hıdrellez 
Dün Hidrellezdi. ltiyadların 

tesiri altında bulunan halktan 
bir kısmı, sabahleyin güneş 
doğmadan kırlara ve deniz 
kenarına çıkarak otlar üze· 
rinde yuvarlanmışlar, denize 
mektublar atmışlardır. 

Satış kooperatif feri 
Ankaradan şehrimize geldi· 

ğini yazdığtmız Tariş üzüm 
kurumu miidürü B. İsmail Hak· 
kı Veral dün vilayette vali B. 
Fazlı Güleçi ziyaret etmiştir. 

incir satış kooperatiflerinin 
resmen teşkil edildiği gibi ya
kında üzüm satış kooperatif· 
leri de teşkil olunacak ve bu 
kooperatifler, vekaletçe İzmir· 
de teşkil eciilecek birliğe bağ· 
!anacaklardır. 

7 Mayıe 937 

Arada sırada: 

Bayrak ve bizler 
Her donanma, her tatil gü· 

nü sabahı, evimden ayrılır ve 
çarşılara, sokaklara dalarken 
düşünürüm: 

Acaba ev, mağaza, mües· 
sese, hatta resmi daire kapı· 
larında, gemi direklerinde, 
vapur ve tramvay arabaların· 
da bugün ne çeşid bayraklar 
göreceğim, diye!. 

Ve muhakkak, tarihimizin 
mehabet ve şerefinin, Türk 
toprağı ile beraber ebediyete 
miras olarak bifaktığı bu bay· 
rağı, kaygısızlığın, hürmetsiz· 
liğin verdiği perişaniyet için· 
de görürüm. Yedi köşe yıl· 
dızlar, ağzı geriye bakan ay· 
lar, iki metre uzunluğunda ' 
bir direkte sararmış, rengi at· 
mış, mendi] kadar küçük bay· 
raklar, uçları rüzgarda par· 
çalanmış, adi kumaştan, Türk 
kırmızısı değil, başka kırmızı, 
yıldızları ayın ortasına otur· 
tulmuş bayraklar ve çeşid çe· 
şid bayraklar .. 

En ço~ sevdiğine karşı ka
ba ve kaygısız davranan in· 
sanlar gibi, uğrunda astrlarca 
ve milyonlarca şehid verdi· 
ğimiz bayrağa, bizde omuz 
silkiyoruz .. 

Onu, bir kahraman Türk 
askerinin elinde ve bir savaş 
meydanında dalgalanırken gör
sek, yüreğimiz gövdemizi par· 
çalar da fırlar ve ağlarız. Fa· 
kat onu, harb sahnesinden 
şehre getirince, omuzlarımızı 
silkiyoruz. Tezadın bu dere· 
cesine bilmem ne· demeli? 

Hiç bir millette böyle bir 
tezad, böyle bir laübalilik yok
tur. Çünkü bayrak, bir dev
let istiklalinin en büyük rem· 
zidir. Bayrakta bir milletin 
bütün şeref ve haysiyeti top· 
lanmıştır .. Bayrak, bir tarihtir. 
Bayrak göklere açılmış mu· 
kaddes bir kitap yaprağıdır. 

Meclisten çıkan son kanun, 
bayrağa karşı gösterilen hür
metsizliği ve bayrak kargaşa· 
lığını şüphesiz ortadan kaldı· 
racaktır .. 

Fakat bazı şeyler vardır ki, 
gönül: 

-Bu, kanunla olmamalıydı. 
Milletin kendi şuur, kendi 
idrak ve vicdanından gelme· 
l. d'I ıy ı .. 

Diyor. Tıpkı, Yahudiler ve 
Türkçe meselesinde olduğu 
gibi.. Onlar da hala bildik· 
lerini okuyorlar ve her şey 
boşa çıktı.. "Eski hamam, es· 

ki tas.,, ** ------
Muallimler Birliği 

kongresi 
Yeni idare heyeti seçildi 

Öğretmenler Birliği, evelki 
gün Halkevinde senelik kon· 
gresini toplamış ve kongre 
riyasetine Gazi okulu başöğ· 
retmeni B. Fadıl Atuk seçil
dikten sonra, katib B. Rauf 
tarafmdan eski idare heyeti· 
nin senelik raporu okunarak 
bazı mesleki münakaşalar ol· 
muştur. 

Kongre, geç vakte kadar 
devam etmiş ve yeni idare 
heyeti intihabına geçilerek; 
Gazi okulu başöğretmeni B. 
Fadıl Atuk, öğretmen B. Ca· 

bid Pars, Dumlupınar okulundan 
B. Celal, Kız Muallim oku· 
)undan Bayan Vedide Kara· 
dayı, İstiklal okulundan Bn. 
Ahsen ve Kahranıanlardan B. 
Cemal yeni idare heyetine se· 
çilmişlerdir. 
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tolar konferansı bir "beşaret,, 
1 - işaret; 

lktısad Vekaleti, kanunu mahsusuna tev"' 
f ikan satış f iatlerini tesbit etti 

---~~~!!!!·~~~~ 

R Ç Türkiye nü/usunu artır· 
omanya ve ekoslovakya meclis mak, gani fa:ıla nüfus is· 

reislerı· Belgrada vardılar tihsaı etmek bir idealdir .. 

Ankara, 5 (A.A.) - fktı· 
sad Vekaletinden: 

R Bclgrad, 6 (Radyo) - Teşrii küçük antant toplantısı ıçın 
1 °.m.anya ve Çekoslovakya ayan ve mebusan meclisleri reis-
en ıl~ refakatlerindeki murahhas heyetler, Belgrada gelmiş, 
merasımle karşılanmışlardır. Murahhas heyetler reisleri, bugün 
kra sarayına giderek ziyaret defterine adlarını yazmışlar son· 
ra kral Aleksapdırın meıarını ve Meçhul aiker abidesini ziya
retle çelenkler koymU"Şlardır. 

Çekoslovakyanın Belgrad elçisi tara' ından. elçilik binasında 
~rahhas hey;tler şerefine bir öğle ziyafeti verilmiştir. Akşam 

goslavya ayan ve mebusan meclisleri reisleri tarafından ge• 
ne bu heyetler şerefine bir ziyafet verilecektir. 

Doğanspor lstanbula vardı 

B. S. Rıza, ihtilafh maçta 
Doğanspora hak verdi 

Federasyon reisi, lz;,irdeki maçların fay
dalı neticeler verdiğini söylüyor 

/lalkın, rejimin tJB bütün 
devlet siyasasının idealidir. 

Bu ideal, ideal olarak 
du,sun. 

Doian çocukları öldür· 
memek ve kurtaı mak bir 
davadır. 

Şenii/ettir, zarurettir. Bu
nu sarahatle, katigetle gör
mek ve halletmek lazımdır. 

Bu davanın halli için 
atılan adımlar ki/ agetsiz· 
dir. Yardımcı ve "yan ted
bir,, mahiyetindedir. Libe
ral sistemlerdeki mümasil
lerine uyarı ve benzediği 
varsa da bize gelmez ve 
gerekmez bu yan tedbirler. 

Çivi sanayiinin ham mad· 
desi olan demir fiatlerinin ci· 
han piyasasında başgösteren 
yükselmesi devam etmektedir. 
Buna binaen 3003 numaralı 
endüstriyel mamulatın maliyet 
ve satış fiatlerinin kontrol ve 
tespiti hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin verdi~i sa· 
Iahiyete istinaden kerfice tap 
bir edilen demir çivi toptan 
azami satış fiatleri ile çiviteli 
toptan azami satış fiatleri 
7 /5/937 tarihinden itibaren 
mer'i olmak üzere aşağıda ya
zılı veçhile yeniden tespit edil· 
miştir: 

1 - Çubuk demir çivinin 
sandık ambalajlı olarak ve 

Bu davanın zora ve zor· 
luğu karşısında kendimizi Avam 
hayır müesseselerinin rek- k d 
lamı ve ılık tesellisi ile amarasın a 

fabrikada teslim edilmek v~ 
toptan satılmak üzere kilosu· 
nun baz fiati 19 kuruştur. 

2 - Sandık ambalajile her 
raber beş kiloluk kağıd am
balajlı paketlerde bulunan çi· 
vilerin kilo fiatine kôğıd am
balaj farkı olarak ayrıca 20 
para ilave edilir. 

3 - Çivi iptidat maddesi 
olan kangal halinde çivi teli
nin baz fiati ton başına fab· 
rika teslimi peşin 133 lira ol
mak üzere tespit edilmiştir. 

4 - Toptan satıştan mak· 
sad fabrikanın yaptığı her 
miktar satıştır. 

5 - Tespit edilen fiatler· 
den yüksek satış yapan fab
rikalar hakkında· yazılı cezai 
hükümler tatbik olunur. 

Mamaktaki in
f ilahın sebepleri 

lstanbul, 6 (Hususi) - F e· -
der~~yon r~isi B. Sedad Rıza Büyük Şefimiz 

avutamagız. • 
Bu dava devletin kud- B. Edan, sorulan su- imalat amelesile me. 

bu~un lzmırden gelmiştir. Mu· ........ ---
maıleyh, gazete muharrirlerine ile Japon imparatoru ve 
verdiği beyanatta, lzmirdeki Yugoslavya Naibi arasm-
maçların faydalı neticeler ver· da çekilen telgraflar •• 
d.ğ .. 1 ını, maçlarda meccanen Ankara, 5 (A.A.) - Japon 
verilen altı - d · · · d ğ ld .. . . . . yuz avetıyenın ımparatorunun o umu yı o-
adedını ındırdiğini söylemiş nümü münasebetile reisicum-
ve bundan evel Doğansporla bur Atatürkle Majeste Hirota 
Galatasaray takımı arasında arasında aşağıdaki telgraflar 
~a~~lan maçta, Doğansporun teati olunmuştur: 
b a 1 bulunduğunu ve bu iti· Japon imparatoru Majeste 

arla maçı hükmen kazanmış Hirohita Tokyo 
oldluğunu ilave eylemiştir. Doğumları yıldönümü mü· 

stanbul, 6 (Hususi) _ Do- nasebetile Majestelerine en ha· 
ğanspo t k b r2retli tebriklerimi takdimle r a ımı uraya gelmiş 
ve karşılanmıştır. Hava yağ· kesbi fahreder ve şahsi saa· 
murlu old ğ d detlerile Japonyanın refahı hak· 
Ko r u un an sporcular, kındaki samimi temennilerimin 

n ınental oteline İnmişlerdir. 
l.J l kabulünü rica eylerim. 
cıa id Ziya K. Atatürk 

hakkında teessür Türkiye reisicumhuru 

d A~m 
uyan ıran anket.. Lütufkar telgraflarından do-

•. f stanbul, 6 (Hususi) _ Bü· layı ekselansınıza hararetle te· 
yuk edib Halid Ziya Uşaklıgil şekkür eder ve kendi şahsi 
ha~kın~a yapılan ihtifal dola· saadetlerile memleketlerinin re· 
Yısıle Üniversite talebesi ara· fahı hakkındaki temennilerimi 
sında bir ~az~tenin yaptığı arzeylerim. Hirohila 
anket, umumı teessürü mucib Ankara, 5 (A.A.) - Yugos-
olmuştur. Bu ankette Üniver- lavya kral naibi prens Polun 
site talebesine atfen: doğumu yıldönümü münasebe-

.. Halid Ziyayı tanımıyoruz, 
eserlerini anlamıyoruz" şek
linde bazı cevaplar yazılmıştır. 

Petrol ve benzin 
Fiatlerini indiren kanan 

hazırlandı 
lstanbul, 6 (Hususi) - Pet

rol ve benzin fiatlerinin ten· 
ziline dair olan kanun layihası 
~azırlanmıştır. Bu kanun, ya· 
ında kamulaya verilecektir. • 
ANADOLU 
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ğ 1200, altı aylıgı 700, üç 
y h ylı~ı 500 k:uru§tur. 

a au~ nıemleketlcr için ecnclik 
8 one ücreti 27 liradır 
il -er )erde 5 kuruştur 

Gil.ı:ıo f' • -
:::::::::. 6 çını~ nüehnlnr 25 kuru~tur. 
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tile reisicumhur Atatürkle Al· 
tes prens Pol Karageorgeviç 
arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Yugoslavya kral naibi Altes 
prens Pol Karageorgeviç 

Belgrad 
Doğumları yıldöoümü müna

sebetile Altesinize en hararetli 
tebriklerimle beraber kendi 
şahsi saadetlerile dost ve müt-
tefik asil Yu l ·11 · · gos av mı etının 
refahı ve tealisi hakkındaki 
samimi temennilerimi takdim 
etmekle hususi bir sevinç duy· 
maktayım. 

K. Atatürk 
Ekselans Türkiye reisicum-

huru Ankara 
Bu derece lütufkar tolS?rafı

nız beni derinden mütehassis 
etmiştir. Bütün kalbimle teşek
kür ederim. 

Asil memleketinizle şahsınız 
hakkındaki dostluğum ve hay· 
ranlığım esasen maliimunuz· 
dur. Pol 

Beynelmilel 
iş bürosu toplantıları 
Prağ, 6 (Radyo) - Beynel

milel iş bürosu toplantıları, 

Çckoslovakyada Nafıa Nazı
rının riyasetinde başlamıştır. 

retli eli ile çözülür. Ferdi, • 
ihtiyari hayırseverlik sis-
temi geçmiştir. 

içtimai devletin bariz 
vasfı, bu kabil ferdi, alı
Uiki meziyetleri; vazifevi 
bir cemiyet borcu haline 
getirmektir. 

* * • 
2 - Beşare': 
işittik ki, devlet çocuk 

işi ile yakından ve objek
ti/man meşgul olacaktır: 

A - Yeni doğan çocukla, 
B - Mekteb gaşına ka

dar olan çocukla, 
C - Hayat yaşına kadar 

olan çocukla. 
Bu haber 13 yıllık işa

ret ve intizarın bir beşare
tidir. 

Bilhassa ki; bu teşkila
tın Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaleti vazifeleri 
arasına sokulacağı, aynı 
zamanda bir "kifayet,, in 
"kefalet,, i demektir de ... 
Ben sevindim. 

Dr. Necati Kemal .... -
Türk- Yunan 

Milli' takımları Ankarada 
karşılaşacaklar 

İstanbul, 6 (Hususi) - Ha· 
ziran ayı içinde Ankarada 
Türk -Yunan milli takımları 
arasında bir maç yapıla~aktır. 

Yugoslavya gaze. 
teleri Roma mülaka. 
tı için ne yazıyorlar. 

Belgrad, 6 (Radyo) - Yu
goslavya gazeteleri, Almanya 
Hariciye Nazırı Von Nöyratın, 
Romada B. Mussolini ve Kont 
Ciano ile yaptığı mülakatların 
ehemmiyetinden bahsetmekte
dirler. Bu mülakatlarda Al
manya ve ltalyanın, bilumum 
milletlerle teşrikimesai etme· 
Jerine karar verildiğini de ya· 
zıyorlar. 

Suriye halkçıları 
Tevkif edildiler 

Kudüs, 5 (A.A.) - Dağı
tılmış olan Suriye halkçı par· 
tisinc ınensub 89 kişi Beyrut 
ve Lübnanda tevkif edilmiştir. 
Bu tevkif ata bu partinin Lüb
nan hükumeti aleyhinde yap· 
makta olduğu büyük propa· 
ganda faaliyeti aebcb olarak 
gösterilmektedir. 

allere cevap verdi .. lmurların çalıştığı bi. 

B. Eden 

Londra, 6 (A.A.) - Avam 
kamarasının toplantısında is
panya hadiseleri de görüşül· 
müştür. Liberal mebus Mander 
Guernicanın tahribi hakkında 
yeniden izahatta bulunmuştur. 

Eden cevap vererek sivil 
halkın bombardıman edilme· 
memesi için ispanyadaki mu· 
harib iki tarafa da müracaat 
edilmesi hususunda lngiliz hii· 
kumetinin yapmış olduğu te· 
şebbüsün ademi müdahale ko· 
misyonunca tetkik edilmekte 
olduğunu söylemiştir. 

Muhafazakar Pagcoroft ma
hallinde tetkikat yapılırken 

Marksist kuvvetlerin kaçarken 
tahrib etmiş oldukları şehir 

ve köylerin de tahkikata tabi 
tutulmasını istt:miştir. 

İşçi partisinden bir mebus 
da Milletler cemiyetinin derhal 
toplantıya çağrılıp çağnlmıya· 
cağını ve General Frankonun 
Bilbaoyu tahrib tehdidini ya
pıp yapmıyacağını sormuştur. 

Eden cevabında Milletler 
cemiyetinin toplanmıya daveti 
meselesinin ispanyaya aid bir 
keyfiyet olduğunu söylemiş ve 
Ccnevrede ne yapılabileceğini 
şimdiden tesbit cdemiyeceğini 
ilave eylemiştir. 

Muhafazakar mebus Cezalet 
Guernicanın bizzat Marksist
ler tarafından yakıldığına ve 
ilk habcr1erin yanlış çıktığına 

dair Timcs muhabirinin ver· 
dıği malümal üz.erine nazarı 
dıkkati celbetmiştir. 

na yanmıştır .. 
Ankara, 5 (A.A.) - Mamak 

civarındaki mermi tamiri ve 
boyama imalatanesinde bir 
yangın çıkmış, imalat amele
sile memurların çalıştığı bir 
bina yanmıştır. Tamir edil· 
mekte olan bir depodaki mer
miler de infilak etmiştir. Yan· 
gın söndürülmüş, şimdiye ka· 
dar nüfusca zayiat teshil edil
memiştir. Tahkikata girişil· 
miştir. 

Yangının 

yiat miktarı 

tedir. 

sebepleri ve za
tesbit ettirilmek· 

Londrada grevler 
artıyor 

Londra, 6 (Radyo) - Oto
besçülr:r grevi aynı şekildedir. 
Tahkik komisyonu da bir ka· 
rar vermiş değildir. 

Troleijde tramvay amelesi 
tarafından bir tesanüd grevi 
ilan edilmiştir. Umumi bir 
grev ihtimali artmıştır. 

Maden kömürü amelesinin 
22 Mayısta bir grev ilan ede
ceği de rivayet cdılmektedir. 

Almanlar yeni bir 
gemi .>-'aptılar 

Hamburg, 6 (Radyo) -
25,000 tonluk Vilyam Oslok 
ismindeki vapur denize indi· 
rilmiştir. Bu merasimde Bay 
Hitlcr de hazır bulunmuştur. 

Graçyani 
Papazları kabul etmiş 
Adis-Ababa, 6 (Radyo) -

Mareşal Graç.yani Habeş kili· 
sesinin bir bayramı münase· 
betile patrik Abona Sirili ve
sair din rüesasını kabul et-
miştir. 
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Sayfa 8 

Doktriıı 
fspanya harbi ba~ladıkı ıt: 

man, ben bunu doktrin Q1ÜÇ4: 

deleiİ olarak gÖ$termiş ve hif 
toprak üstünde, fi~ir ve " 
müna1'aıasını bırak~r~k dpt 
rudan dotruya ~il~~ş F8f11mıt 
olan doktrinin, yavaı yavg 
bütün Avrup1ıyı tehdiq f!deger 
ğini yazmıştım. 

Politikacı değilim. Onu, s•y 
dece hadiseleri takip edebilen 
bir ga~eteci scviyesile takip 
edebilirim. Fakat hadisenin 
içtimai ve bünyevi mahiyetini, 
az çok okumuş her vataııdq 
gibi ben de anladım.. Nite. 
kim, Madrid sokaklarında ağ• 
zmdan kan boşanan ve Bilba· 
oda kuyruğunun kılına ateı 
verilen dava, dallı budaklı bir 
Avrupa ve bir dünya hadisesi 
olmuştur. Ve hu oluş, inkişaf 
etmektedir de ... 

Şimdi Jspanya sahillerinin 
etrafında, muhtelif devlet do
nanmalarına mensup fil'>lar 
dolaşıyor.. Karşıkarşıya çar· 
pışan yığınlar, Babil kule.;ir.~e 
<•lduğu gibi çeşid çeşid dil
lerle konuşuyorlar. Madridin 
ortasında patlıyan bombada 
Alman markası vardır. Bilmem 
hangi yolda kopmuş bir ba
cakta gözüken ayakkabı, Ha
beşistandan gelmiş bir toz 
tabakası taşımaktadır. Bilbao
da düşürülen tayyare, Rus 
tayyaresidir, esirlerin silahla· 
rındaki kurşun, Fransız mamu
latındandır. 

Yanan ispanya toprağıdır. 
Fakat ölenler, yalnız lıpanyol 
çocukları değildir: 

Dünyanın dört köşesinden 
gelmiş ve doktrinin cepheye 
sürdüğü muhtelif milletler ef· 
radı .. 

Ölenler böyle olunca, cep
hede yaşıyanların da gene 
onlar olduğunu söylemeğe bile 
lüzum yoktur.. Bu, doktrin 
mücadelesinin şimdiki şeklidir •• 
Yani ilk safhasıdır. Halbuki, 
bunun bir de sonu olacaktır .• 
1 panyada taş üstünde taş kal

masa bile, onlar çarpışa çar
pışa nihayet bunu sona geti· 
rccek veya bir müdahale ile 
buna mecbur olacaklardır .. O 
takdirde de bu kanlı pehlivane 
lığının mükafatını kazanan bir 
(taraf) meydana çıkacaktır. 
Halbuki otomatikman, böyle 
bir dava kazanmış doktrin, 
İspanyadan başhyarak, yavq 
yavaş umumi vaziyete doku• 
nacak, şu ve bu devletin men
faatile burun sürtmeğe başl 
yacaktır. Mesela, bir faşist g 

lebesi, Berlin ve Roma hopar
lörlerinin gökleri sarsan te
ranelerilc kalmıyarak, evvel 
Pirene dağlarında, sonra A 
deniz sularında, daha sonr 
Afrika sahillerinde uzun aki 
ler yapacaktır. 

Fransa ile lngiltere gözgöı 
gelerek kabusu beraber ge 
receklerdir. Bunun aksine bi 
vaziyet, uzun müddet Ro 
ve Seriinin ağzını tıkıyacaktı 

Bence, iki doktrinin bu i 
kanlı mücadelesinde, istikbali 
mukadderatı hazırlanıyor .. Bo 
nuzları biiyük, iri ve kuvve 
iki koçun tosuşması neticesi 
de, elbette birinin ya kafa 
ya boynuzu kırılır. Değil mi 

Orhan Rahmi Gölcçe 



Sayfa .ı 

Bilbao üzerine taarruz 
harekat. devam ediyor 

·mevcudiyetini resmen zikretti 
./Ani ·baskınlar neticesinde 

zaptolunan köyler 
Salamanka, 6 (Radyo} -

·Teroel cephesinde asiler ani 
baskınlar yapmışlardır. Bu su-

1retle b~zı köyleri işgale mu
vaffak olmuşlardır. 

Hareket devam ediyor .. 
Gernika, 6 (Radyo) - Ha

vanm fena olmasına rağmen 
ıBiJbao üzerine hareket devam 
etmektedir. 

Asi kuvvetler i\/ermeodan 
:Sonra Bilbaonun sol cenahına 
.topçu taarruzuna başlamışlar• 
dır. Piyadeler de Kaydaminte· 
yayı almışlardır. Basklar mu
kavemete devam etmektedir .. 
ler; buna rağmen bazı küçük 
yerler asilerin eline düşmek· 
tedir. 
Bilbaoyu bombardtman 

ettiler 
Salamanka, 6 ( Radyo ) -

Asi kuvvetler, Songol'!z hattını 
geçtikten sonra, Bilbaonun 
demir hat denilen yerlerine 
taarruza başlamışlardır, ağır 
topçu kuvvetleri bu hattı bom
bardıman etmektedirler. 

Asi tayyareler de müteaddit 
filolar şeklinde Bilbaoyu bom
balamağa başlamışlardır. 
Franko askerlerine te-

şekkür elti 
Salam.anka, 6 (Radyo) -

General Franko askere hita
ben bir emri yevmi neşır ve 
elde edilen . parlak neticeler
den dolayı teşekkür etmiştir. 

Bu beyannamede İtalyan 
gönüllülerinin mevcudiyeti de 
resmen zikredilmiştir. 
Kolvo dağı zaptedildi 

Salamanka, 6 (Radyo} -
Bugün asi kuvvetler Vermeo 
ile Moroyeta arasında Kolvo 
dağını işgal etmişlerdir. 

ltalya ve Almanya Fran-
konun zaferi için 

birleşmişler 
Paris, 6 ( Radyo ) - Bazı 

gazeteler, Almanya Hava Na
zırı general Göring ile B. Mus11 
solini arasında Venedikte vu· 
kubulan mülakattan bahse
derken, bu mülakatta general 
Frankonun, mutlaka muzaffer 
çıkması için iki hükumet ara
sında bir ittifak hasıl olduğunu 
bildiriyorlar. 

ltalyan kıtaatı müşkül 
bir vaziyette .. 

Bilbao, 6 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Bilbaonun simali şarkisinde 
kain bir liman olan Bermeo 

mmtakasında ihata edilmiş 
bulunan İtalyan müfrezesi ..al
mış olduğu takviye kıtaatrtfll 

1 

rağmen müşkül bir vaziyette 
bulunmakta berdevamdır. İtal
yahlar asilerın diğer kıtaatile 
iltisak peyda .etmek maksadile 
bir huruç hareketi yapmak ve 
Bermeo-Gueranic yoluna ka· 
dar ilerlemek teşebbüsüne kal~ 
kışmışlarsa da muvaffak ola
mamışlardır. 

Durango mıntakasında Bask 
milisleri şiddetli bir muhare· 
beden sonra asileri iki tepe
den çıkarmışlardır. Asiler bu 
muharebe esnasında mühim 
miktarda harp malzemesi ter
ketmişlerdir. 

Hurda demir 
Bunların ihracı 

yasaktır 
Hurda demir ihracının men'i 

hakkındaki Vekiller Heyeti 
kararnamesi alakadarlara teb
liğ edilmiştir. Bazı müessese 
ve şirketlerin ellerinde bulu
nan hurda demir gibi malze
meyi harice satmak istedikleri 
anlaşılmıştır. Memleketin ihti
yaçlarından birini teşkil eden 
bu maddelerin harice sabşınm 
men 'ini temin için B. M. Mec
lisine sunulan layiha; kanuni
yet kesbedinciye kadar müs
tacel bir tedbir olmak üzere 
bu gibi hurda demir ve ben
zen, ilk maddelerin, gümrük 
kanununun 16 ıncı maddesine 
göre göre harice çıkarılması
nın yasak edilmesi kararlaştı- ' 
rılmıştır. 

Zootekni faaliyeti raporu 
Islahıhayvanat talimatname· 

sinin 38 inci maddesine göre, 
vilayet zootekni faaliyeti hak-
kında her sene gönderilmesi 
lazımgelen raporun bu yıl da
mızlık şehadetnamesi verilmiş 
veyahud şehadetnameleri vize 
edilmiş olan aygır ve kısrak
larla eşek aygırlarının cetveli 
ile birlikte gönderilmesi Ziraat 
Vekaletinden vilayet Baytar 
müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Acık muhabere • 
Ortaklar köyünde A. Ham

di Öztürk: 
Verdiğiniz haberden müte· 

essır olduk. Fakat neşrede
meyiz. Çünkü bu gibi hab'er
lerin neşri, resmi ilanlar şir
ketine ve ücrete tabidir. 

ANADOLU 

'~!_n Definesi! 
Tarihe müstenid zabıta romanı 

72 
dan evci buradan kaçmak 
mecburiyetinde olduğunuz da 
pek tabiidir. 

Lük: 
- Çok mantıki sözler söy· 

lüyorsunuz, Kont hazretleri! 
Dedi. Ve, uzunca bir sü· 

kut hasıl oldu. 
Kont derin bir düşünceye 

dalmış ve üç Fransız da bu 
düşünceyi ihlalden çekiniyor
lardı. Nihayet ihtiyar müste
bid söze başladı ve: 

- Beni, uyurken ve eliniz
de kuvvet varken öldürmedi
~inize göre, benimle görüşmek 

Nakleden: F. Ş. Benlioğla. 

istiyorsunuz demektir ve sora
cağınız suallere de cevap ıs
tiyeceksiniz, değil mi? 

Evet, mösyöt 
- Pekala, sizi dinliyorum. 
- Size söyliyecek çok az 

sözüm vardır , Kont hazretleri. 
Fakat evvela size yüzbaşı 
Fernan Ojiyeyi, yani Fransız 
erkanıharbiyesi ikinci istih
barat şubesi nafiz meRlurla
rından birisini takdim etmek 
isterim. Bundan sonra da, 
bizzat benim de ikinci şube 
gizli istihbarat memurlarından 
olduğumu bilme~izde fayda 
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lb-
ra ım og u era e m ve ar· 
kadaşı Celal; Hasan oğlu Aliyi 
dövmiişlerdir, 

Yumrukla dövdü 
Dolaplıkuyu caddesinde Şe· 

rif oğlu Ali, Ahmed oğlu Is
maili yumrukla dövmüştür. 

Kız kaçırmak 
Dolaphkuyuda Kabakçı so

kağında marangoz Hüseyin 
oğlu Ahmed, Necib kızı Me
leği kaçırmış ve tutulmuştur. 

Hırsızlık 
Çorakkapıda Alaca soka· 

ğında Hasan oğlu Salih,~min 
kızı Hacerin evinden yorgan 
çalar~en yakalanmıştır. 

Elbise çalmış 
Dolaplıkuyu makallesinde 

lsmail kızı Lütfiye ve Naciye· 
nın evlerinden entari çalan 
Salih kızı Zekiye yakalanmıştır. 

Megan kökünü ne yapacaktı? 
Alsancakta Meyan kökü fab

rikasında amele Hüseyin oğlu 
Abdullah, depodan beş çuval 
meyan kökü çaldığından tutul-
muştur. 

Mareşal Balbo ve 
son şayialar 

Roma, 5 (A.A.) - Mareşal 

Balbonun Adis-Ababa suikas

dinde almış olduğu yaralardan 
hala muztarib bulunmakta olan 

mareşal Grazianinin yerıne 

Habeşistan valii umumiliğine 

tayin edileceğine dair bir şa
yıa deveran etmektedir. Bu 

şayia B. Mussolininin Libya
dan avdetindenberi ortada 
dolaşmaktadır. 

Amerikalılar 
Nevyork, 6 (A.A.) - Beş 

büyük vapur taç giyme mera-

simine iştirak etmek istiyen 
beş binden fazla yolcu ile sü· 

ratle Atlantik denizini geç
tedir. Bunlardan Gueen Mary 
vapurunda 1850, Bremen de 
1300, Berengaria da 700, Va
şingtonda 750, Pariste 600 
yolcu vardır. 

7 5 Amerikalı yolcudan iba· 
ret olan son grup Lakehust· 
ten Hindenburg balonile ha
reket edecektir. 

• 
vardır. Bu takdimden sonra 
arkanızdaki kütüphanenin teş
kil ettiği gizli kapının anah· 
tarlarını bize vermenizi ve o 
gizli yerde taharriyatta bulun
mamızı serbest bırakmanızı 
istiyorum. Aksi bir hareketi
nizde yüzbaş1 ve makinistim 
sizi öldüreceklerdir. Tabanca
larında 1 numaralı mermiler 
vardır, bunları da bize dok· 
tor Bilz ve muhafız çavuş 
Breşvoç temin etmiştir. Bun-
ların endahtından ne neticeler 
çıkabileceğini siz bizden daha 
iyi bilirsiniz. Bu sayede, biz 
anahtarlannızı kolayca alabi-
leceğiz. Maamafih, anahtar da 
olmasa, biz sizin kapılarınızı, 
kasalarınm binbir çeşid usul 
ile açmak kolayını da bi· 
liriz. 

Hem merak etmeyiniz, onu-

... ~ .... --· -

Urla iskelesi şosesi üzerinde 
bir otomobille gezinti yapılır
ken tabancasım ateş ederek 
arkadaşı Mehmed Kamili öl
dürmekle maznun Yahya oğlu 
Alinin muhakemesine dün şeb~ 
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
Müddei umumi muavini B. 
Şevki Suner iddiasını serdetmiş 
ve Alinin, arkadaşı Mehmed 
Kamili kasden öldürmek su· 
çundan Türk ceza kanununun 
448 inci maddesi mucibince 
on beş sene hapse mahkum 
edilmesini istemiştir. 

Müddeiumumi, muhakeme 
safhasına göre hadiseyi tahlil 
ederek, otomobil içinde bulu
nan şahitlerin söylediklerini de 
anlatarak demiştir ki: 

- Maznun Ali, otomobilde 
a giderken birdenbire: 

- Başıma rakı! 
OT1e jki kelime söylemiş, 

bundan sonra tabancasını çe· 
kerek Mehmed Kamilin göğ· 
süne tevcih ve ateş etmiştir. 
Ta">ancayı bu şekilde ateş et
mek tabiatile kasdolur. Maz
nunun sarhoş olunca silah at
tığın1l ve asabı bozuk olduğu
na dair müdafaa şahitleri gös
terilmiştir. Fakat zaten sarhoş· 
luk kanunen cezayı refedemez. 
Asabmrn bozuk olduğu bah
sine gelince yapılan sıhhi mu· 
ayenesinde cezai ehliyetinin 
tam olduğuna dair rapor ve
rilmiştir. Binaenaleyh kasden 
katil suçundan tecziyesini is
terim. 

Muhakeme, müdafaa ıçın 
önümüzdeki Pazartesi gününe 
bırakılm1ştır. 

Dayaktan ölen 
kadın 

Mesele Adli tıb mec
lisine aksediyor. 
MenemendP. ihtiyar polis 

Fatma adındaki kadını döve· 
rek ölümüne sebebiyet ver
mekle maznun Dedebaşı köyü 
imamı Mustafanın muhakeme· 
sine dün Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. Ge
çen celsede müddeiumumi, 
maznunun tecziyesini istemişt!. 
Dünkü celsede müdafaasını 
serdeden maznun vekili ha
dise hakkında biribirine zıd 
iki fenni mütaleayı ele almış, 
mahkemede dinlenen Dr. B. 

müzde ışımıze kafi gelecek 
kadar zamanımız da vardır. 
Çünkü şatonun mutlak sahibi 
mevkiindeyiz. 

Görüyorsunuz ya, Kont haz· 
retleri sekiz gündenberi si· 
zinle mühim bir satranç oyunu 
oynuyorum. Bugün, haziranın 
dördüncü cumartesi günü saat 
2,13 de sizi mat ettim. 

Sigisbert, bu sert fakat çok 
haklı sözler üzerine bir ür
perme geçirdi. Bir müddet 
sakin ve sakit durdu. 

Bu oldukça uzun süren s\i
klıttan sonra, soğuk bir eda 
ile: 

- Böyledir, beni mat ol
muş farzetmek hakkınızdır. 
Fakat, oyunun bir kaidesini, 
satrança mahsus bir kaideyi 
unutuyorsunuz. 

Dedi. 

Tabirin dayak tesirile olan 
ölümlerin dayaı<tan dört gün 
zarfında olabileceği ve daha 
fazla zaman geçerek vukubu
lan ölümlerde başka sebebler 
aranması lazımgeldigi hakkın
daki sözlerile Tabibi tıdli ve 
heyeti sıhhiye raporları muh
teviyatının biribirini tutmadı

ğını söylemiş: 

- Polis Fatma dayaktan 
ölmemiştir. Bu ifade ile rapor 
muhteviyatının telifi lazımdır. 
Adl'i tıb meclisi son kararını 
versin. 

Demiştir. 

Mahkeme, müdafaaya taal
luku itibarile bu dileği kabul 
etmiş, dokter Bay Tabirin 
ifadesile heyeti sıhhiye rapo
runun musaddak suretlerinin 
bu meclise gönderilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Çocuk düşürme 
davası 

Genç kadana bir tekİifte 
bulunulmuş 

Kestelli caddesinde bir aile 
evinde oturan Hayriyeyi dö-
verek üç aylık çocuğunun düş
mesıne sebebiyet vermekle 
maznun Melahatin muhakeme
sıne dün şehdmiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. Maznun Melahat, ge-
çen celsede aleyhinde şahid · 
lik eden Bekirin, kendisine 
çirkin bir teklifte bulunduğu-
nu ve bazı kimselere: 

- Dediğimi yapmazsa mah· 
kemede söyliyeceğim bir kaç 
sözle mahkum olacaktır. 

Dediğini söylemiş, bazı mü
dafaa şahitleri göstermişti. 
Dünkü celsede müdafaa şahidi 
sıfatile Bn. Zehra dinlenmiş, 
maznun Melahatin ifadesini 
teyid etmiştir. Möddeiumumi, 
maznun kadının, çocuk di1şür
meğe sebebiyet vermek suçun-
dan cezalandırılmasını iste
miştir. Melahat de yazdırmış 
olduğu müdafaasını okumuştur. 

Genç kadın, müdafaasını okur
ken çok heyecana düşmüş, 
Hayriyeyi dövmediğini söyle
miştir. 

Kararın tefhimi için muha· 
keme önümüzdeki Salı güniine 
bırakılmıştır. 

Suikastmıs ... 
Marsilya, 6 (Radyo) - Bor· 

do- Marsilya sür'at katarında 
dün patlıyan bombanın bir 
suikasd esen olduğu anlaşıl
mıştır. 

- Hangi kaideyi mosyo 
Trolveş? 

- Satrançda şah alınmaz. 
Bu oyunda da şah, benim. 

Kontun bu sözleri, salonda 
derin bir sükut husule getirdi. 
Söz ve teşbih çok yerinde 
idi. Burada sarf şekli de bü
yük bir mana ifade edi
yordu. 

Trolveş Kontunun yanına 
gelenler böyle bir sözle kar-
şılaşacaklarım hiç tahmin et
memişlerdi. Bunun için ne 
cevab vermek lazımgeldiğini 
tayin edemediler. 

Bu ihtiyar adam, bu kadar 
soğukkanlılıkla, ellerini göğsü 

Üzerine çaprast koyarak: 
- Satrançda şah alınmaz. 

Bu oyunda da şah, benim! 
Demekle ne kasdediyordu? 
Şu arıda oyunu tamamen 

'1 Mayıs 9?7 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı : Saat 
12,30-14 halk türküleri, hava
disler, hafif musiki . 
Akşam neşriyatı: Saat 17 

inkıJap dersleri (üniversiteben 
nakil), 18,30 sanatkar komik 
Naşit tarafından monolog 
19,30 konferans, 20 Türk 
musiki heyeti tarafından 

şarkılar, 20,30 [Bay Ömer 
Rıza 'tarafından Arapça 
söylev, 20,45 Türk musiki 
heyeti tarafından şarkılar, . 
21,15 sütüdyo orkestrası, . 
22, 15 ajans ve borsa haber· 
leri, .~2,40 seçilmiş musikiı 
parçaları. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 de ~Türkçe neş· 

riyat. 

Son mülakatlar 
- Başı 1 nci sahifede -

:tehlike olan komünizme karşı müş· 
terek bir cebhe tesis etmeyi ve 
bir defa bu tehlikeyi uzaklaştır• 

dıktan sonra aralarındaki kozları 

her zaman paylaşmaya vakit bula
bileceklerini hesah etmişlerdir. :Fil
hakika İspanya işlerinden alınız da 
merkezi A~upamn her noktasında 
bn iki hükiimetin yer yer zaman 
zaman tezahür eden siyasi faaliyet· 
leri de bu ihtimnJin çok varid ve 
hakikate çok yakın olduğunu gös· 
termektedir. 

Alakadar mesul devlet adamla· 
rından başka kimseye bütün etra
file mıılfım olmıyan hakiki vaziyet 
eğer cidden böyle ise Almanya ile 
İtalyaya karşı Fransa ile Sovyet 
Rusya muvazeneli bir kuvvet arzet· 
tikleri iı;in şimdiden müsterih ol· 
mak lazımdır. Beş on sene için 
dünya yüzüne sulh içinde yaşamak 
ihtimali kuvvet bulmuş demektir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

İtalyada dört 
gün bayram var .. 

Roma, 6 (Radyo} - İmpa
ratorluk bayramı münasebetile 
7-8-9-10 Mayısta bütün İtalya 
bayraklarla donanacaktır. 

Fransız heyeti 
Ankaraya vardı 

Ankara, 6 (A.A.) - Yeni 
Türk-Fransız ticaret muahede
sini müzakereye memur F ran
sız heyeti murahhasası Anka
raya gelmiştir. Heyet Fransız 
elçiliği ticaret ataşesi B. Lo
rand, Hariciye Nezareti ticaret 
işlerinden B. Drouon ve Ticaret 
Nezareti direktörlerinden B. 
Louvriac' dan mürekkeptir. 

Öğleden sonra Fransız Ti
caret heyeti İktısad Vekaleti 
Müsteşarı B. Faik Kurtoğlunun 
riyaseti altında bulunan Türk 
murahhaslarile temasa gel-
miştir . 

kaybetmiş olmakla beraber, 
hayatı bile Fransızlar~n elinde 
oyuncak demekti! 

Kont Trolveş sükiitu "Şah 
benimi,, sözünü tekrarlıyarak 
bozdu ve bu sözü söylerken 
evvela sağ, sonra sol ayağını 
büyük bir şiddetle yere vur· 
du. Fransızlar bu hareketi, 
sözlerini takviyeye mahsus 
bir hareket sandılar. Fakat 
bu şiddetli ve biribirini takib 
eden ayak darbeleri birden
bire hiç beklenilıniyen bir 
vaziyet ihdas etti. Taban ken· 
di kendine açıldı ve karyola 
olduğu gibi, Kont ile birlikte, 
bu kısımdan aşağıya göçtü, 
gitti. 

Ve açılan yer, büyük bir 
süratle kapandı. Fakat aralık 
kapanmazdan evel Piyer Melon 

- Sonu var -



1 C! 
ANADOLU Sayfa S 

e;;;~;~t~: en çok insan ~i4a 
taşıyan asansörlerdir Hıdrellez .• 
aleri/eri biribiri;; ek/ense . bovu G_ece, .. uykumu kaçırdım, 
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' 00 metrevi buf UT mağa çıktım .. Baktım ki, so-
'J kaklar kalabalık .. 

H Nevgo,ktan 
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a ~ an Nevyork şehrinde, 
., lngı nakil vasıtasının en çok 
,,o cu t d )<... 
~ aşı ı,., aranılınca bu 
ısıtanın • 1 ' 

' ne yera tı trenleri 
e ot b" 1 ' 0 us er ve ne de tram-
aylar olduğu anlaşılır. En çok 
san ta .. 1 . şıyan vasıtalar asan-

or crdır. 

asNevyorkun binden fazla is
Yonu ı 

Ünd 0 an yeraltı trenleri 
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e 5.200.000 kişi taşımak

ır ar F k N 
O"rl . · a at evyorkun asan
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ı nakli 
ıdıkl ye vasıtalarının ta-

arında 'k• k şımakt d n 1 ı at fazlasını 
0 .. a ırlar. 

. unyanın en b" "k b' k 
ıye siste . uyu ır na -

edilmekt rnı olduğu tahmin 
p;alışma :e ola~ bu sistemin, 
Lir f'lc• tesısatı hakkında 

•Kır ver b'I 
'Ufak b· e 1 mek için bunun 
R ır kısın k.l okfeller .. ını teş ı eden 
lcez b' 1 muessesesinin mer-

ına annd k' 
ele alacatı ~ 1 

_ asansörleri 
hÜz ikmal rn. d'~nı. yapılıp he
~atl b. . e ı mış olan 43 
iner~ ı"ı:· ıstisna edilirse eski 
•ör ez ınalarında 155 asan-

vardır. B .. 1935 1 u asansorler 
telik yı ında 160,00Q kilomet: 
~ mesafe k t' · , r an· b a etm ışlerdir. 1 u me f ·· ~ının 29 . ~a e, ustüva hat-
Pcnin .. mıslı, aya olan mesa

E." uç mislinden fazladır. 
.. bg·er bu asansör galerileri 
ırı ır· .. . 

ı uzerıne eklenecek olur
tsa b 
t 

' unun boyu, 12, 700 
ere . b 

A • Yı ulur. Yani tayyare· ... rın · . 
iltr t ırtıfa rekorlarına veya 

~ osfer hududuna yaklaşır. 
&ün~ müessesedeki asansörler 
tedi le 200.000 kişi naklctmek-

t er y . N k cud · anı cvyor ta mev-
nisb at~ansörlerin yetmişte biri 

e •nd f 
Yorlar d e aaliyette bulunu-

B emektir 
u 155 . . 

a 32 rn .
1 
asan~ör 1935 yılın-

lduğun 1 ~?n defa durmuş 
scyhn a gore, bütün bir yıla 
d. en tak · 
ıtdc, h sım edildiği tak-

b · d er asan .... 
ır urrn sorun saniyede 

Fakat ha uk~'- olduğu anlaşıhr. 
•ıtttt 

~.aları icap ede daha sık dur-
sorl er Ç"' k" er yalnız . · un u asan-

ı . ış s l 
a 1Yetted· 1 aat erinde fa-

ır er. -
Bu en y"k 

katına a u s:k_ binanın 65 inci 
rn .. sansorun h 

Uessese "d er çıkışı rn 1 ar · a) ol esme 6 sente 
sent ın~ktadır. Halb k' 5 

Ycrdıw · . u ı 
Yorkun gınız takdirde Nev-

Yeraltı t ramvay şebe-

• 

bi, gö,ünüş 
kesinde istediğiniz kadar se
yahat edebilirsiniz. 

Rokfeller müessesesinin mer
kezinde sarfedilen ·elektrik 
enerjisinin yüzde 15 ini, yani 
yılda 4,720,000 kilovat saatlik 
elektriği bu asansörler harca
maktadırlar. Bu asansörleri 
çeken tel halatlar biribirine 
eklenince, bunun boyu 225 
kilometreyi bulur. 

Asansörlerin en süratlisi, 
saniyede yedi metre süratle 
hareket etmektedir ki, bu her 
hangi bir tayyareden daha 
hızlıdır. 

Fakat asıl şaşılacak cihet, 
bütün bu nakliye sisteminin 
tıpkı bir roboto .gibi, hemen 
hemen hiçbir insan müdaha
lesine lüzum bırakmadan, oto
matik bir şekilde çalışmakta 
olmasıdır. Bu binada işliyen 
tekmil asansörlerin santralı 

65 inci katın üstündedir. Her 
kat grubuna ayrı bir asansör 
grubu hizmet etmektedir. Bun· 
dan dolayı, 65 inci kata, hiç 
durmadan, yarım dakikadan 
daha az bir müddette çıkıl
maktadır. 

Yalnız 70 inci katta yani 
259 uncu metrede bulunan 
çatı parkma çıkmak istenince 
65 inci kattan sonra ayrı bir 
asansöre binmek lazımd1t. 

Hiç şüphe yok ki, her asan
sör işletmesinin ehemmiyetli 
tarafı, onun emniyet tertiba
tıdır. Böyle bir tesisatın, zel
zeleden maada her ihtimale 
karşı hazırlanmış, korunmuş 
olması gerektir. 

Mesela aceleci olan bir kim-
senin tam as .. k · ı ' ansor apı arı 
kapanırken asansöre · k . d'v .. f gırme 
ıste ıgını arzedinı"z B d • u an a 
kapı çerçevesinin her iki tara-
fında ve asansöre basanın el
macık kemiği hizasında birer 
"elektrik gözü" vardır. Bu 
elektrik gözljrİnden çıkan ve 
biribirile karşılaşan ışık, velev 
saniyenin binde biri kadar 
kısa bir müddet için bile olsa, 
inkıtaa uğramayınca kapılar 
derhal açılıyor ve asansör de 
hareket edemiyor. Çünkiı, her 
asansörür:, en ufak bir hare
keti için lazım olan düzüne· 
lerle cereyan dairelerinden 
birini kapıyabilmck için, ka· 
pıları da kapalı olmaları la
zımdır. 

Her hangi bir sebeble olur
olsun, her cereyan inkıtaı, hı
zını yavaşlattıktan sonra, asan
sörü galerinin içinde tesbit 
eden otomatik bir fireni ha· 
rekete geçirmektedir. 

ihtimali pek az olmakla be· 
r..bor, aörü ek~n 

- Galiba ·dedim- uykusuz 
kalan yalnız ben değilim, baş
kaları da var! 

Yaz olsa, haydi sıvrısı-
neğe behane bulayım, fakat 
bu baharla kış arasındaki mü-
nasebetsiz havada, uykusuz
luk da nereden çıktı, diye 
düşünmeğe başladım. Bir dos-
tuma rastgeldim. Yanında 
genç kızı ve küçük oğlu vardı: 

- Yahu • dedim - Karşıya· 
kada epeyce uykusuz var. Siz 
de uyuyamadınız mı? 

- Yok, dedi, beni uyku
dan kaldırdılar. 

Sebeb? 
- Yarın Hıdrellezmiş. 
- Ne çıkar böyle olursa? 
Arkadaşım güldü: 
- Denize pusla atmağa 

çıktık. 

Ve safiyetimle, cehaletimle 
biraz alay ettikten sonra ma
lumat verdi: 

Meğer, her Hıdrellez gecesi, 
insanlar dileklerini bir puslaya 
yazar, denize atarlarmış. Bun
dan başka, ne diliyorlarsa, 
ona yakın şekiller yaparlar ve 
hazır bulundurur, bu inşaat 
esnasında: ' 

- Yarabbi, beni muradıma 
eriştir! 

Derlermiş ve, duaları ka
bul {l) olurmuş.. Bu tezkereler, 
dalgalardan dalgalara, nereye 
gider bilmem? Fakat içinde 
istirhamlar, dular olduğuna 
göre, bittabi Allahın huzuruna 
gönderilmiş demektir. Bakkala 
fasulye, kurtsuz, temiz tarafın
dan peynir, hilesiz, tam çekil
miş tereyağı için sipariş pus· 
lası gönderir gibi denize pusla 
atmak, benim değil de, arka
daşımın kapıldığı insanların 
safiyeti olsa gerektir. Hele 
hele, bu puslaların muhteviya
tını düşünüyorum da kahkaha· 
larla gülüyorum. 

Kart, tohuma kaçmış bir 
kızcağız yazıyor: 

- Allahıın, bana bir koca 
ihsan eyle. Kördür, topaldır, 
demem kabulümdür. 

Bir gelin yazıyor: 
- Allahım, senden yalva

rırım, kaynanamın çeneceğizine 
felç gelsin. 

Bir daktilo yazıyor: 
- Allahım, beni sevgilime 

kavuştur. 
Bir aşık yazıyor: 

- Allahım, halimi görüyor
sun. Çiroz balığına döndüm. 
Onun kalbine merhamet ihsan 
eyle. 

Bir dolandırıcı yazıyor: 
- Yarabbi, vaziyetim çok 

berbatlaştı. Karşıma bir enayi 
çıkar da tüyünü yolayım .. 

Vesaire.. Çimd k 

kablo kopmuş olsa, tamamen 
ayrı ve bu anda, asansör, ray
larına yapışıp kalıncıya kadar 
k~ndi kendine gerilen yedek 
~ır kablo öbürünün yerine ka
ım olmaktadır. 

Böyle bir vaziyet karşısında, 
içindekileri korkutmamak, sa
katlamamak için, asasör, ya
vaş yavaş durmaktadır. Asan
sör böyle, yavaşça aşağı in
mesi dolayısile ilk katta dur
mayınca, her sadmeye karşı 
koymak üzere tertib edilmiş 
ve içi yağla dolu silindirlere 
yerleştirilmiş olan büyük çt-lik 
pistonlara yaslanmaktadır. 

Faraza iki kat arasında kal-
mıı oba, rıa 

• 

Aydında yolunda çalışmalar 

Aydın 7 Egliil ltkokulu çayında bulunanlar 
Aydın, (Hususi) - Merkez 7 Eyh11 İlkokuluna yeniden yap

tırılan iki dersanenin açılma resmi dolayısile mekteb himaye 
kurumu dün başta f lbayımız olduğu halde bu eseri yapan ve 
yaptıranlara bir çay verdi. Bu okul himaye kurulu Aydında 
ilk olarak temin ettiği bir merkeple talebelere iyi su temin 
ettiği gibi geçen yıl da bir filitre aleti getirterek talebelerine 
daha temiz ve sıhhi su içiren bir kuruldur. Bundan başka 
mektebin birçok ihtiyaç ve eksiklerini tamamlıyan kurula teşek-
kür etmekle bu mektebde okuyan bütün çocuk velilerinin his-
siyatına tercüman oluyorum. -------

Havacılık ve ·Aydın 
--~-----~~~---~ 

Aydın bayanları havacılık uğ-
runda çok çalışıyo~lar. 

Aydında Hava kurumu merkez kadınla' lıelıeti 
Aydın, (Hususi) - Aydın kazandırdığı gibi, Aydın ba-

hayır kurumları arasında, ve- yanlarının memleket müdafaa-
rimli çalışmalarile en çok sı için çalışan bir kurumda 
muvaffak olanlardan biri de bilfiil çalışmak ve bunun öne-
hava kuıumudur. Her gün mini bütün Aydın kadınlığına 
gelir kaynağını artıran, yeni duyurmak gibi sosyal bir fay-
yeni kaynaklar elde ederek dası da olmuştur. 
yüklendiği büyük ödevini umu· Gönderdiğim resim bu teş· 
lan ve beklenenden fazla elde kilata dahil olan bayanları, 
eden kurumun bu ilerleme ve başkanları Bayan Necmiye 
çalışmasında iki yıl Önce kuru- Gündayla bir arada göste-
mun başına geçen A. Arkay- rıyor. 
nın büyük hizmet ve himme-
tini anmak lazımdır. Ticaret odası paviyonu 

Kurumun gazinocusu hem Şehrimiz Ticaret odası tara-
kuruma iyi bir gelir kaynağı fından fuar sahasında yaptırı-
ve hem de Aydın güzidelerini lacak paviyonun İnşasına ya-
sinesinde toplıyan bir yer kında başlanacaktır. Dün Tica-
oldu. ret odası f dare heyeti üyelc-

Kurum, satın alınan yeni rinden bir kısmı fuar sahasına 
ve güzel kurağına yerleşti. giderek paviyonun inşa edilc-

Ben kurumun en muvaffak ceği yerde tedkikl~r yapmış· 

Halkevi 
Temsil kolu Aydı11d• Q~k 

samimt bir suPette 
karşılandı 

İzmir Halkevi Temsil J\ph~: 
nun Aydına kadnr bir seyahıt 
yaptığını ve orada bir iki 
temsil vererek gerek resmime: 
murlardan ve gerek halkt8'q 
çok samimi bir ·al ika ve mu~ 
habbet gördüğUn4 dünkij nüs~ 
hamııda yazmıştık. Yakmd• 
Aydın Halkevine aid bir mi: 
safir kafilesinin de şehrımi~e 
geleceğini ve Evimizin misafiri 
olacağını mt!mnuniyetle haber 
alıyor uz. Halkevleri arasınd~ 
böyle l<arşılıklı temas ve ziya• 
retlerin artması çalışmalarımı• 
zın ahenkleştirilmesi bakımın• 

dan cidden temenni edilmeA'e 
}ftyıktır. Bunu memnuniyetle3 
karşılarız. 

Gene haber verildikine gö• 
re, İzmir Halkevi Başkanlığı 
Aydına giden kafilenin Aydın· 
da gerek resmi memurlardan 
ve gerek her sınıf halktan gör· 
düğü canlı ve samimi alaka
dan dolayı pek mütehassis ol
muş ve bütün Aydınlılara 
minnet ve şükranlarının sunul
masını aşağıdaki mektuı :.:ı 
Aydın Parti Başkanlığından 
rica etmiştir. Mektup şudur: 

Aydın C. H. P. llkurulu 
Başkanlığına; 

Evimizin güzel ve şirin Ay
dınınıza gelmesinde başta 'kıy· 
metli şahsiyetleri olduğu hal
de bütün Parti, Halkevi, San'at 
mektebi mensuplarile Aydının 
güzide ve saygılı halkının her 
birerimiz hakkında ve her hu
susta gösterdikleri çok samimi 
ve candan alaka ve iltifata ve 

tayız. 

içten gelen temiz _·k __ ~ 
duygularımızla minnet ve şük· 
ran hislerimizin lütfen kabulünü 
ve İcab edenlere tebliğine de-
lalet buyurulmasım saygıları· 
mızla yalvarırız. 

Samsun 
19 Mayıs fenlikleri 

icin hazırlanıyor , 
Samsun, 6 (A.A.) - 19 

Mayısta Samsunda büyük şen 
likler yapılmak üzere hara· 
retli çalışmalara başlanmıştır. 

Aynı gün açılacak dördüncü 
yerli mallar sergisine her ta· 
raftan fazla rağbet gösteril
miş ve bütün paviyonlar kira· 
lanmıştır. 

Sergiye gelecek senelerde 
beynelmilel bir mahiyet veril
mesi mukarrerdir. eserini, geçen yıl kurduğu lardır. 

(Kadın merkez ve tali heyet- ========================== 
ıeri) teşkilatı olarak eıe ala- Umurlu Partilileri gezisi 
cağım. Çünkü, Aydının bütün 
bayanlarının ödev aldığı bu 
teşkilat kuruma mühim mik
tarda yardımcı üye ve gelir 

rılan diğer bir asansöre geç· 
mek için yan taraflarında ay
rıca kapıları vardır. 

Bu kocaman elektirikli ma· 
kine sisteminin en ufak bir 
teli bile, mükemmel bir surette 
yetiştirilmiş makinist ve mü
hendislerin mütemadi kontrolu 

altındadır. Baş mühendisin 
maiyetinde 243 kişi çalışmak

tadır. Bu teşkilatta çok s ikı 
bir disiplinin hakim olduğunu 
ayrıca kaydctmeğe hacet yok
tur. Çünkü bu sistemin teknik 
ve otomatik mükemmelliğine 
rağmen, aksamad&n işliyebil
mesi, bu işle uğraşanların dik
katli ve itimad edilir kimseler 
o alarma ba lıdır. U 

Umurlu Parii ku,ula kög/e,de 
Umurlu (Aydın) - Kamunuuzun Parti başkanı B. Jbrahim 

Çörüş beraberinde Kamunyönkurul üyeleri olduğu halde, Ka
muna bağlı bütün köyleri dolaşarak köy Parti oeald•nna ya· 
zılı iiyelerle konuşmalar yapılmış ve kongre ~dileklerinden ba
şarılanlar hakkında kendileri tenvir edilmiştir. Kamuna batlı 
bütün köylerin başlıca ihtiyaçlarını mekteb isteği teşkil et
ektedir~ 



Sııyfa 6 

Numara - 10 

Parıa.!:~~0:!:~~:mutay Lort Plimutun sözleri 
riyasetine cevap verdi /ki 

Ankara, 6 ( A.A. ) - Ka
mutayın dilri~ü toplantısında 
Başöakan 1f smet lnönünün re· 
fakatinae Dışişleri Bakanı T. 

Yaver, Kiyaranın huzurunda ••• Ki
~ Rii'Ştü Aras olduğu halde Yu
~ göslavyaya yaptıkları son se
~ · yahatleri esnasında haklarında 
{ gösterilmiş olan dostluk teza: yara, sizinle birleşip~ korsanların ~ 

: peşisıra mı koşacağım yüzbaşı! diye tiaglrdı. 
Akşama kadar bek1iyecekti. 

Helecanlarla, üzüntülerle, ev
hamlar, endişelerle bekliye· 

, cekti. 
Acaba gelecekmiydi?. 
- Evet - diyordu- kalbim 

aldatmıyor beni, muhakkak 
gelecek. 

Ona öyle inanıyordu ki, 
,ölüm bile karşısına çıksa, Meç
hul Korsan gene çıkıp gele
.cekti. Onun aşkınfl da inan
mışb, her şeyine de •• 

Kimbilir nder söyliyecekti? 
Ona nasıl anlatacaktı? Kahra
manlardaki büyük kalblerin 
aşkı da, elbette büyük ola
caktı •. 

Kiyara düşündükçe, başdön
mesini andıran bir saadet da
marlarını, dimağını kaynatı· 
yordu. Rozita, birkaç defa 
gelmiş, onu ziyaret etmişti. 

Sırtında çok zarif, vücudu
nun bütün güzelliğini ve ahen
ğini gösteren bir elbise vardı. 
Kolları, omuzları çıplaktı .. Ya
ka, göğsünün kabardığı yere 
kadar açıktı. Ô~le vakti olu
yordu.. Saray kapısının açıl· 
dığını ve yüzbaşı Ventoriyo
nun girdiğini gördü, sapsarı 

kesildi. 
Bu ne uğursuz, aynı zaman· 

da ne manidar gelişti?. 

Yüzbaşı, seri adımlarla mer· 
divenleri tırmanırken, Kiyara 
birdenbire kendini toplamağa 
çalıştı. Onu her halde Doka 
göndermiş olacaktı. Fakat ni-
'? çın ... 
Yüzbaşıyı, evvela kabul et· 

meği düşündü. Sonradan vaz
geçti. Belki bir şey anlıya
bilirdi .. 

Rozila içeriye girdi. O da, 
bu gelişe sıkılmış gibi idi: 

- Sinorina, Doka hazretle
rinin başyaveri gelmiş .. 

Kiyara. 
- Ya -dedi- demek, başya· 

ver olmuş .. Ne mebzul terfi
ler ve iltifatlar?. Şu halde yeni 
vazifeler almış veya muvaffa· 
kıyetler göstermiş .. Peki çağı
rın gelsin .. Vaziyeti iyi kolla! 

- Anladım Sinorinal. 
Bir dakika sonra yüzbası, 

Kiyaranın karşısında idi. Genç 
yüzbaşı, yaver kordonlarmı 

takınmıştı .. 
Kiyara elini uzatmadı: 
- Tebrik ederim yüzbaşı 

Ventoriyo, yaver olmuşsunuz! 
Dedi, yüzbaşı, onu bir daha 

selamladı .. 
- Doka hazretleri bende

nizi ihya ettiler. Tebriklerinize 
nail olmakla da ayrıca bahti· 
yarım .. 

- Ziyaretinizin sebebini öğ
renmek isterdim yüzbaşıl 

Dokanın yaveri odaya şöyle 
bir göz gezdirdi ... Kiyara bu
nun farkına vararak hafifçe 
kaşlarını çattı: 

- Doka hazretlerinin emir· 
]eri ile geldim .. 

- Doka hazretleri bir şey 
mi emrediyorlar? 

- Hürmetlerini iblağ et· 
mekliğimi ve bir emriniz olup 
olmadığını soruyorlar .. 

- Teşekkür ederim .. iyiyim 

- Saniyen şu mahut ser· 
seri hakkında bazı tahkikat 
yapriıaklığımı emir buyurdular. 

- O serseri de kim yüz· ' 
başı?. 

YüzbaŞl hafifçe gülHü: 
- Mahut Meçhul Korsan! 
- Anlamadım.. Onuo be-

nimle ·münasebeti nedir?. 
Yüzbaşı bu defa daha mı· 

nidar şekilde güldü: 
- Zatı asilanenizin müna

sebeti olmadığına şüphemiz 
yoktur .. Fakat onun size karşı 
küstahane bir takım hisler ta
şıdığını tesbit ettik de .. 
Kiyara kıpkırmızı oldu ve ken· 
di kendine; 

- ihaneti 
Diye mırıldandı. Kaşlarım 

çattı: 

- Yüzbaşı ·dedi- huzurum· 
da gizli kapaklı konuşmanıza 
izin vermedim.. Ne söylemek 
istiyorsanız açıkça söyleyiniz! 

Yüzbaşı, bu sözler içinde 
yüzüne inen şamara aldırmadı: 

- Bendeniz sadece bir emri 
ifaya geldim .. Müsaadenize de 
güvendim. Bc.zı şeyler sormakla 
iktifa edecektim. 

- Sorunuz bakalım, bek· 
liyorum .. 

- Bu korsandan şüphesiz, 
zatıasilaneleri de rahatsızsınız. 
Doka hazretleri, her neye mal 
olursa olsun, gerek Venedik 
Dokalığının menafiini, gerekse 
kendi ailesi efradının haysiye· 
tini kurtarmak için onun hak
kından gelmeği kararlaştırmış 

bulunuyorlar. Bu hususta yük
sek yardımlarınıza güveniyor
lar .. 

Kiyara: 
- Muzaheret mi -diye ba· 

ğırdı - siz ne söylüyorsunuz 
yüzbaşı?. Yani, sizinle mesai 
teşrik edip, korsanların peşi 
sıra mı koşacağım? 

- Yok Sinorinamız, Yok .. 
Sadece suall~rimize cevap 
lütfetmekliğinizi yalvaracağız .. 

- Ne soracaksanız sorun 
yüzbaşı!. Uzun lakırdıya lüzum 
yok .. Çok mütehc.yyiç oldu
ğumu görüyorsunuz .. Aksi tak
dirde sözünüzü kesip yalnız 
kalmağı tercih ed~ceğim .. 

- Peki Sinorina, peki .. İşte 
sualimiz: 

Korsanın, pencerenize bırak· 
tığı çiçek ve mektuptan başka .. 

Ki yara, 

- Yeter ·diye bağırdı- ye· 
ter artık bu iğrenç tecessüs· 
ler, yeter!. 

- Fakat muhterem Sino
rinal. Zatıaliniz gibi Dokalığın 
en mühim simalarından biri· 
ı1in, böyle umumi vazifelere 
karşı ... 

Kiyara, yüzbaşının sesını 
kesti: 

- Sus yüzbaşı, sus!. Siz 
vazife ile bu ~ekil de bir casus
luğu yanyana telakki ettikçe 
sizi kendime muhatap tulmı· 
yacağım. 

Yüzbaşı eğildi: 
- Bu kelimelerin, başkala

rının huzurunda sarfedilmeme· 
sini yalvarmaklı2'ıma müsaade 
L--·-·-·-··-1 

. . 
~yara, · yuzbaşıya doğru yü-

rüdü: 
- Yüzbaşı, kulağınızı bana 

' çevirin ve şu sözümü iyi işitin: 
Ben, kimseden korkmam .. 

Beni korkutacak tek kuvvet, 
vicdanımdır .. 

Yüıba§ı eğildi, bir reverans 
yaptı. 

- Bunu daima hatırlayınızf. 
Her ne yaparsanız yapabilir
siniz. Fakat benim hayatıma, 
sükiinuma karışmayınız. Benim 
muhitimden usaklaşınız. Kim· 
seyi görmek istemiyorum .. Bu, 
bu kadardır yüzbaşı! 

Dokanın yaveri, tekrar eğil
di ve odadan çıktı .. 

- Kız değil, dişi kaplan! 
Diye mırıldanı. içinde hafif 

bir şüphe vardı. Fakat hayır, 
böyle bir şey olamazdı. Ancak, 
çok hassas, çok gururlu ve 
asil olan Sinorina Kiyara, bu 
çapraşık işlerden iğrenmiş ol
_malıydı. 

- Sunu var -

Pancar 
Ekim mıntakaların

da tetkikat ya. 
pacaklar 

Edirne, 5 (A.A.) - Bugün 
Avrupadan şehrimize profesör 
Rom er, Blom ve Husman 
adında üç mütehassıs gelmiş· 
tir. Mütehassıslar memleketi
mizde 20 gün kadar kalacak 
ve bu müddet zarfında Al· 
pulludan başlıyarak Eskişehir, 
Turhal ve Uşak pancar ekim 
mıntakalarmı gezeceklerdir. 

Profesörler buralarda ziraat 
ve tohum işlerini ve köylü
muzun pancar tarlasındaki 
faaliyetini yakından görecek 
ve şeker fabrikaları ziraat fen 
ve mücadele memurlarının 

köylü ile müşterek olan çalış
malarını ve pancar mahsulü
nün istihsal şartlarını tetkik 
edeceklerdir. 

Mali ve iktısadi 
Müzakereler asllsızdır 
İstanbul, 5 (A.A.) - Baş

vekilin Londrada mali ve iktı
sadi işler yapacağı hakkındaki 
havadisler asılsız ve yersizdir. 

Malüm olduğu üzere Başve· 
kil lnönü yalnız Büyük Britan
ya hükümdarının taç giyme 
merasiminde Türkiye cumhu· 
riyetini resmen temsil etmek 
üzere hareket etmektedir. 

Fransız - Alman 
Ticaret muahedesi ne za

man imzalanacak? 
Paris, 6 (Radyo) - Fransız 

Alman ticaret mukavelesi, 
Dr. B. Şaht tarafından Parise 
geldiği vakit imzalanacaktır. 
Fransanın Berlin sefiri B. Fran
sova Ponso Parise gelmiştir. 

B. Leon Blum 
itimat reyi istiyecek 
Paris, 6 (Radyo) - Fransa 

Mebusan Maclisi, yarınki mü· 
zakcresinc.lc siyasi umumi va
ziyeti görü şecektir. Bu müza· 
kerelerin sonunda hükumete 

verileceği tahmin 

hüratı dolayısile Kamutay ta
rafından Yugoslav mebusan 
meclisine teşekkürü mutazam· 
mın gönderilmiş olan telgrafa 
Yugoslav meclisi reisi Stefan 
Ciriç tarafından gönderilen 
aşağıdaki karşılık telgrafı 
okunmuştur: 

Son Ekselans Abdülhalik 
Ren da. 

B. M. Meclisi Reisi 
Ankara 

Türkiye B. M. Meclisince 
ittifakı ara ile kabul edilmiş 
olan takrirden fevkalade mü
tehassis oldum. Bu güzel 
dostluk gösterisini mebusan 
meclisine ilk celse~inde bildi
receğim. Ve şimdiden eminim 
ki inilletlcrimiz arasındaki sar· 
sılma:ı: dostluğun yeni bir ni· 
şanesi olan bu sıcak ve sami
mi sempati duygularından do· 
layı mebusan azası candan se· 
vineceklerdir. 

Teşekkürlerimle birlikte say· 
gılı bağlılık teminatımı lütfen 
kabul buyurmanızı rica ede
rım Bay Başkan. 

Yugoslav meclisi başkanı 
Stefan Ciriç 

Japonyada amele 
gündeliklerine 
zam yapıldı .. 

Tokyo, 6 (Radyo) - Şi
mendiferler Nazırı şimendifer 

amele ve müstahdemine yüzde 
üç zam yapılmıştır. Büyük ip· 
lik fabrikalarında da ameleye 
yüzde ona kadar zam yapıl
mıştır. 

Tokyoda 200 lokantacı grev 
ilan etmiştir. 

Teofil Gotye 
20 sene sonra ilk defa 

Odesaya uğruyor 
Odesa, 6 (Radyo) - Fran· 

sız Teofil Gotye vapuru 20 
senedenberi ille defa olarak 
Odesa limanına uğramıştır. 

Çocaklarımız 
bakılıyor •. 

Ankara, 6 (A.A.) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel mer· 
kezi tarafından 13/4/937 tari· 
hinden 1/5/937 tarihine kadar 
2950 çocuğa yardım edilmiştir. 

Breslav 
Panayırındaki paviyonu

muz açıldı. 
Breslav, 6 (A.A.) - Ana· 

dolu Ajansının hususi muha· 
biri bildiriyor: 

Balkan ve Doğu Avrupa 
devletlerinin de iştirak ettik
leri Arsıulusal Breslav pana
yırında Berlin Ticaret oda
mızca kurulan Türkiye pavi
yonu merasimle açıldı. Mera
simde Berlin büyük elçimizle 
Ticaret odası erkanı hazır 
bulunmuştur. 

lkiyüz metre murabbaından 
büyük ve cidden güzel tan· 
zim edilmiş olan paviyonu· 
muz emsali arasında bilhassa 
beğenilmiştir. 

Hollanda tayyaresi 
Atina civarında düştü 

Atina, 6 (Radyo) - Hol
landadan gelen yolcu tayy;ırcsi, 
Atina civarında kazaya uğrı· 
yarak düşmüş, yedi ki~i hafif 
ıı;urette var.alanmıştır. 

komünist gazete taralından resmi 
beyanat §eklinde telakki edildi 

Londra, 6 (Radyo) - Lord 
Plimutun, ispanyadaki harbin 
insanileştirilmesi hakkındaki 
beyanatı, komünist iki gazete 
tarafından resmi beyanat şek· 
linde telakki ve ilan edil· 
miştir. 

Lord Plimut, bu iki gazete 
hakkında tedbirler ittihaz edi
leceğini söylemiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - Tali 
ademi müdahale komitesinde 
açık şehirlerin bombardıman 
edilmemesinin fspanyadaki iki 
muharib tarafa telkin edilmesi 
hususunda Lord Plimut tara
fından yapılan teklif hakkında 
hıçbir itllaf elde edememiştir. 
Teklif Fransız murahhası B. 
Corbin ile Sovyet murahhası 
B. Maiski tarafından derhal 
tasvib edilmiştir. 

B. Maiski beyazların yaptık
ları mezalimden bahsederek 
yapılan teklifi kabul ettiğini 
bildirmiştir. 

Almau, ltalyan ve Portekiz 

mış oldukları mezalimden bahr 
sederek teklifi reddetmişlerdir, 

Fon Ribentrop telkin edilen 
teşejbüsün komitenin salahi· 
yetini tecavüz ettiğini ve bil 
suretle hareket edilmekle Is· 
panyanm dahili işlerine nıii• 
dahale edilmiş olacağım beyaıı 
etmiştir. 

Murahhas açık şehirlerin 
bombardımanı için bir çok 
askeri sebepler mevcut ola· 
bileceğini iddia etmiştir. 

Fon Ribbentropun tarzı ha· 
reketi Belçika ve lsveç mu· 
rahhasları tarafından tasvib 
edilmemiştir. 

Alman, İtalyan ve Sovyet 
murahhasları arasında haşla· 
yan münakaşa dolayısile miİ' 
zakereler Cuma gününe bırl' 

kılmıştır. 
lngiliz murahhas heyeti yap· 

tığı teklif hakkında bir mub· 
tıra hazırlıyacak ve bütiiC 
murahhaslar bu hususta mefl' 
sub oldukları hükilmetleric 
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ı 
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ı 
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murahhasları da kızılların yap- reylerini alacaklardır. 
-:-::---:-~~~-=======================-~~~~--__./ 
Yeni neşriyat: 

Aydın tarihi 
Aydın Halkevinin yardımı 

ile, Neşriyat şubesi başkanı 

Bay Asaf Gökbel ve üyeden 
öğretmen Bay Hikmet Şölen 

laraf ından yazılan (Aydın ta
rihi) fstanbulda çok iyi bir 

surette bastırılmış ve satışa 

çıkarılmıştır. Bu eser, Aydın 

ilinin tarihini bugünkü tarih 
cereyanlarına tam uygun bir 
şekilde aydınlatmaktadır. 

KUltllr dergisi 
Edebi, terbiyevi, sosyal bir 

dergi olan (Kültür) ün 63 ncü 
sayısı zengin yazılarla dolu 
olarak çıkmıştır. Okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 

Alman paviyonu 
Az daha yanıyordu 

Paris, 6 ( Radyo ) - 1937 
Paris sergisi Alman paviyo· 
nunda çıkan yangın hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Yan~ının, yere atılan yan
mış bir sigaradan çıktığı söy
lenmektedir. Maamafih sağ 
cenah mehafili, bu yangının 
sosyalist veya komünistlerin 
eseri olduğu kanaatindedir. 

Yangın hadisesi, Berlinde 
suitesir husule getirmiştir. 

B. Miklas Viyanaya 
avdet etti 

Budapeşte, 6 (A.A.) 
Avusturya reisicumhuru Bay 
Miklas mebusan meclisinin 
toplantısında hazır bulunmuş
tur. Bu celsede bulunmaktan 

istinkaf eden so~alistler hariç 
olmak üzere bütün mebuslar 
Avusturya reisicumhurunu se· 
lamlamışlardır. 

Reisicumhur Miklas saat 17 
de hususi ~trenle hareket et· 

miş ve trenin hareketi top 
ateşile selamlanmıştır. Teşyide 

Naip Horti ile bütün hükumet 
azası da hazır bulunmuşlardır. 

Sof yada 
Hıdrellez münasebetile 

dini ayin yapmışlar 
Sofya, 6 (Radyo) - Sofya

da Hıdırellt>z münasebetilc 
dini ayin yapılmış, kral Boris 
ve hükumet erkanı merasimde 
hazır bulunmuştur. 

Sofya garnizonu askerleri Je 
bir gcçitresmi yapmışlardır. 

OORSA 
Üzüm sallşları s 

' Ç. Alıcı K. S. K. ' y 
118 M. J. Taran. 11 13 g 
145 Alyoti bira. 9 10 15 ' 
35 S. Ergin 10 13 5 d 
22 K. Taner 13 25 14 ~ 

320 Yekun 
432384 Eski satış 
432704 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. K. b 

331 Buğday 6 6 6 fi 

17 Arpa 3 7 5 3 f 

100 Fasulye 9 9 " 
24 M. darı 4 25 4 '!o 

31 B. Pamuk 53 50 43 
tü 

360 Ken. Pala. 250 41~ _ rı 

Evvela Londray~ Ir 
1' 

gidecek 
Belgrad, 6 (Radyo) - P. rn 

manya Harbiye Nazırı Ge11 kı 
ral Blomberg, Londrada y•f rn 
lacak taç giyme mcrasimirıd v 
hazır bulunduktan sonra ~ı 
mayı ziyaret edecektir. 

ğu Bulgaristanda 
idari ıslahat yapllaca~ 

Belgrad, 6 (Radyo) - f3 cc 
garistan Başbakanı B. J(u Ya 
İvanof, yakında Bulgaristall ~i 
idari mühim ıslahata teşebll 

Or 
..!:!!ileceğini söylemiştir. ,,,,/ tal 

Akhisar Sulh Hukuk ~ }'e 

kimliğinden: lır 

Akhisc:.rın Beyoba köyüıı~ at 
Haydar oğlu Şerif Uysal ti Si~ 

_J c· 
fından davalı bey oba kör. 

bil den Raşit oğlu Nazif ve 
li~ 

oğlu Ismail aleyhlerine aÇJ ha 
tedbir tasdiki talebi ha1'~ 
davanın cari mahkemesi~ 
davalılardan lsmailin ika~ 
gahı meçhul bulunduğofl. 
gazete ile ilanen vaki teblı. 
üzerine mahkemeye gelıt'r 
ğinden hakkında gıyap 1''~ 
ittihaz edilerek gelecek '( 

de tetkik ve müttehiz $~ 
kararının ilanen tebliğ 
mek üzere emrü muhıı~(j 
25/5/937 Salı günü sS~ 
za talik kılınmış olmakla' r 
mezkiirde Akhisar Solh 
kuk mahkemesinde hat''ıı 
lunması aksi takdirde ıt1 
kemenin gıyabında bakıl9 
ilanen tebliğ olunur. 

ra 

ııııır 



'1 Mayıs 937 

Başbakanımız Bel ı 1 • • ·ıı· t• 
gradd . . • zmır sıcı ı ı-

an geçtı 
. Başı 1 inci sahifede _ Caret memur• 
~~· ~eneral ismet lnönü, Tür· fugv undan• 
ıyenın Belgrad elçisi B Al" • 

Haydar Akbay tarafında~ Yu~ [Mateo Alaluf. mahdumları 
goslavya hududunda · t"kb 1 Raul ve Viktor Alaluf] ticaret 
d ·ı . ıs ı a ·1 1 . d O c ı mıştir. Elçi, Türk murah· unvanı .e zmır e _ smaniye 

has heyetine Yugoslavya·ltalya caddesınde Çukur hanında 
hududuna kadar f k t t· 19-20 numarada her türlü 

k re a a e . t . 1 . k 
me tedir. tıcare ış erı ve omisyonculuk 

Türkiye Ba b k B l d ve sigorta acenteliği il~ uğ· 
. ş a anı, e gra k -
ıstasyonunda y 1 B raşma uzere teşekkül eden 

ugos avya aş · b . k . . 
ve Dış Bakan B St d. . ış u şır etın tıcaret unvanı ve 

ı . oya ınovıç · k k 
ve maiyetleri k" ta f d şır et mu avelenamesi tiçaret 

ı .. er anı ra ın an k h"'k'" 1 . se amlınmışla d anunu u um erıne göre si· 
r ır. ·ı· 1980 M cı ın numarasına kayt 

ontrö mukavelesi ve tescil edildiği ilan olunur. 

Yarın sabah imza lzmir sicilli ticaret memur· 
d · ı · luğu resmi mührü ve F. 

e l ıyor Tenik imzası 
- Başı 1 inci sag/ada - J M k / 

dan .ltooferao ın . • b h f -· u ave ename 
.. f ınr, aısı lJ a ta B' d .. ar ıod h' ın k ·· d' t a ıtmcz e i•lerio ,.8 \·ri mu· O uz yuz otuz ye ı 
•yy h" ) " ' . 
1 

en. ır zamana tehiri lazım ge· senesı mayıs ayının beşinci 
tııek~ır. Bu ihtimal koofaraos mnh· çarşamba günü saat on bir 
e crıodc b• b" 1 f et· .. • . asa 1 ır hn,•ıı te\'lid sıra arında zmirde Halimag" a ... ıttir. 

Montr· 
6 

R ç~rşısında 14 numaralı daire· 
sır kap·~.'. 1 .. ( ~dyo) - Mı· sınde vazife gören aşagıya 
rıl 1 u asyon arının kaldı- mühür ve imzasını koyan iz· 

rnası hakkındaki mukavele . .. .. .. . B T h . C . .. , mır uçuncu noterı ay a sın 
urnartesı gunü M t -d ra · I . on ro e me· Amurun vekili Bay Ali Raif 
sım e ımza edil kt' G 
Muk l 

.
1 

ece ır. ünyerin yanına gelen ehliyeti 
ave e ı e k 'f')" ların M d apı u asyon- kanuniyeyi haiz bulunan zat 

ne mut ı~r a ~aha on iki s~- ve hiiviyetleri kanun nazarın· 
nac k e er 0 ması kabul olu· da şahadete ehil görülen kim-

a ve bu "dd uhud 'k .mu et sonunda selerden lzmirde Halimağa 
u atı a ılga d'l · ı cakt c ı mış o a· çarşısında 19 numaralı mağa· 

ır. f 
Pa · 

6 
zada Alber Benmayor ve z. 

sanınrısMont (~adyo) - F'ran· mirde Halimağa çarşısında 
Yeti . . 

8
ro murahhası he· 11 numaralı yazıhanede Salvo 

reısı ay T p . G 1 gelmiştir. esan arıse ome . 
j C Nam şahitlerin tarif ve şa-
' d Menubi Afrika murahha•ları h d l l 1 1 1 .. a et eri e an aşılan, zmirde a ont ·· 1 l.J • r•oye vasıl olmuşlardır. Salhne tramvay caddesinde 
ncıarıcıye Vekilimiz 522 numarali evde oturan ölü 

en d Mateo Alaluf oğlu Bay Raul 
B evr een sonra Alaluf ve ayni evde oturan 

atdada gidecek ölü Mateo Alaluf oğlu Bay 
Şark lllisak Viktor Alaluf, anlatacakları beyan d ı, etrafında fikir 

fili bue e~ Avrupa siya al meha· veçhile bir şirket mukavelesi· 
' ınıa k f d l tarkta d a a sayesinde sulhun nin tara ımız an yazı masını 

f'!diloıiıı 
1
aua iyi bir halde tenıi~ istediler adı sanları yukarıda 

., o •cağı ka .. 
Yorlar. naatını gösteri· yazılı şahitler yanında arzuları 

Hariciye v k·ı· T soruldukta ikisi birden söze 
tij A e 1 1 evfik Rüş· rasın, Haziran . . d .. 

1 
başlayarak: 

rında B ... d ıptı o a· M. 1 - Şirketin mevzuu: 
~ Irak i a~l atta bulunacağı ve Bil'umum ticaret işleri ve ko· 

Tah ıca ı e konuştuktan sonra müsyonculuk ve sigorta acen· 

Şrakna g_ eçeceği söyleniyor. ,. ar k talığı muamelatile meşgul ol· 
r rn l . mısa ının imzalanması .. ,ese esın l' maktan ibarettir. 
~ kın H .e ge ıncf', bu misa· M. 2 - Şirketin unvanı 

'it ' uzıran sonlarında tama- "MATEO ALALUF MAH-
tı rnen altedilmiş olması kuv- DUMLARI RAUL ve VIK-
~ ;etle muhtemeldir. 

TOR ALALUF" tur. 
x. fı:mir ikinci icra Memurlu- M. 3 - Şirketin sermayesi 
~Undan: şeriklerden her biri tarafından 

Bir borcun temini için eve)- vazolunacak beşer bin liraki 
cc hapsedilip bu kerre para· ~eman "lOOoO .. on bin Türk 
~a çevrilmesine karar verilen lırasından ibarettir. 
b' ceviz büyük yuvarlak masa M. 4 - Sirketin morkezi 
ır ıne b d d ticareti lzmirde 0 . d ort rıner masa ir a e . smanıye ca · 

tal
a halısı Gir mermerli kris· desınde Çukur hanında 19/20 
ayn b No. lı yazıhanclerd'ır. 

vcı· a ir mermerli şemsi· 
• ı ve b" d M. 5 - vazı imz l.h. . ır a t b' · · . 1 a se a ıyetı: 
hrma e ut ırıncı ar· Şerıklerden yalnız Raul Alaluf 
at ı}ıdıo:s/937 Pazartesi sa· f" it d .... c ık· ırması a ın a ve işbu şirke-
S/937 Curn~nc:~. :rtır~ası 14/ tin nam ve hesabına olarak 
Güzelyal gunu aynı saatte münferiden vaz'ı imzaya me-
bilınü ı vapur iskelesinde zundur. 
liplcr·zayede satılacag .. ından ta· Ş k 
h 

ın Yev . M. 6 - ir etin nevi kol-
allind mı ınezkurde ma· lektiftir. 

racaatı:rıa~t~ş memuruna mü· M. 7 - Kar ve zarar; Şir-

llllll 11111111ıııııl:ttH1 ı~:ttnttıi11 ıııı~~~~n ::!~~. d~"'m ;: •• :~:::~ ::~:: 
Fo ve tevzi olunacaktır. T O M. 8 - Tarihi tesisi ve 

müddeti: işbu şirket, beş ma-

0 R yıs bin dokuz yüz otuz yedi 
tarihinden ı itibaren işe müba-
şeret ederek beş sene devam 
edecektir. ı. R~Fik Lütfi Or 

etl/cın • • ızı okşagacak poz 
Lı .. Temiz işçilik 
liUk"' 

Nih d~rnet civarı Kaymakam 
a ey caddesi No. 20 

M. 9 - Şerikler, müteveffa 
babaları Mateo Alalufun bil
cümle duyunat ve matlubatını 
deruhde ederek eski ve yerıi 
ticaret işlerilc kumüsyon ve 
sigorta muRmelatına de"Vamını 
tcahhüt ederler. 

A ADOLU ayra 7 

" J • ,\ • • • • • r '"' ' ' ' ~ ,.. 1 t" 
Akitler başka bir diyecek

leri olmad1ğın1 beyan ve ikrar 
eylemeleri üzerine işbu muka
vel enameyi yazmakla beraber 
hazır bulunanlar yanında açık· 
~a okunup manası anlatılarak 
meal münderecatı arzularına 
tamamen uygun olduğu tasdik 
kılındıktan sonra altını hepi· 
miz imza ettik ve mühürledik. 

NEOl{ALMİNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 

ağrıları, Artritizm 
Akitler: imzaları 

Şahitler: imzaları 
Noter resmi mührü ve 
ve v kili Ali Raif Gün

yer ımzası 

Harp Okulu Komutanlığından: 
l - Harbiye okulu 937 yarsubayları için aşağıda cinsleri miktarları tahmin bedelleri fiat· 

leri yazılı eşyaların hizalarında yazılı günlerde eksiltmeleri Ankara Harp okulunda 
Uumumi No. 2718 müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Hususi No. 2/227 
Bu mukavelename suretinin 

daire dosyasında saklı 2718 
umumi aumaralı aslına uygun 
olduğu tasdik kıhndı. Bin do· 
kuz yüz otuz yedi senesi ma
yıs ayının beşinci çarşamba 

günü. 

2 isteklilerin şartname ve nümuııeleri görmek üzere hergün eksiltmeye gireceklerin mu· 
ayyen gün ve saatta teklif ve teminat makbuzlarile mektuplarını ve vesikalarım z.arf· 
ların ve eksiltmelerin açılına saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Saat Gün Eksiltme Eksiltme ilk teminatı Miktarı Cinsi 

fzmir üçüncü noteri resmi 
mührü ve Tahsin Amur 
namına imza okunmadı 

20 kuruşluk tayyare pulu 
30 kuruşluk damga pulu 
40 lcuı uşluk harç pulu 

14 
14.45 
1530 
14 
14.45 
15.30 
14 
14.45 
15.30 

tarihi şekil Lira 
Pazartesi 17151937 Kapalı zarf 473 

" " .. " 630 
b " " 1005 

Salı 18/5/937 Açık eksiltme 213 
" " " " 197 
" " Kapalı zarf 1182 

Çarşamba 19/5/937 " " 473 .. " :· " 788 
" " " 2757 

7 9 11 13 

1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 

Sandık 
Portatif karyola 
Battaniye 
Matra 
Manevra kemeri 
Çizme 
Kılınç 

Sırma kemer 
Elbise 

2496 / 1369 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Kırkağaç kıtaat ihtiyacı için (72000) kilo un, kapalı 

zarf (36000) kilo arpa, (14000) kilo bulgur açık ek-

'(akında ~ıkıyor 
ı:ımır gazete· 

!erinde çalışan beş 

mobarrir nrkalla· 
şııı hıızırlauıakta 

olduğu bu mü· 
kemmel eserde 
l::genio tarihi, co~· 
rafi ınalıimnıını, 

istibsalıit, ihracat, 
kültür, bayıııdır· 

lık lınrekctledoi 

Lol n•siınli olarak 

siltme suretile alınacaktır. 
2 - Unun tahmin bedeli (9360) lira muvakkat teminaıı 

(702) lira, arpanın tahmin bedeli (1800) lira muvak
kat teminatı (135) lira, bulgurun tahmin bedeli (1680) 
lira muvakkat teminat parası (126) liradır. . 

3 - Unun ihalesi 12/5/937 çarşamba günü saat 16,30 da 
kapalı zarf, arpa ve bulgurun ihalesi 12/5/937 çar
şamba gi.inü saat 16 da açık eksiltme suretile Kırk· 
ağaç satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri her gün Kırkağaç satın alma koınisyo· 
nunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve: 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte un için teminat ve teklif mektuplarını 
arpa ve bulgur için teminat makbuzlarını ihale saa· 
tından en geç bir saat evvel Kırkağaç satın alma ko· 
misy~nuna vermeleri. 22 27 1 7 1240 

lzmir vilayeti Posta ve Tel
graf müdürlüğünden: 

1 
2 

3 

- Kendini tanıtma kartları gelmiştir. 
- Tanıtma kartlarının itibar müddeti tanzim tarihinden 

başlamak üzere üç senedir . 
Tanıtma karlı şahsa ait olup bu karlı hamil olan kim-: 
senin her hangi bir posta merkezine ibrazı halinde o 
posta merkezindeki muamelesini kolaylıkla görür. 

4 - Tanıtma kartının bedeli beş kuruş olup ayrıca 15 ku· 
ruşluk damga puluna tabidir. 

5 - Tanıtma kartı almak istiyenl~rin 6 X 4 büyüklüğünde 
kartonsuz iki fotoğrafla hüviyetini ve san'atını göste
rir resmi vesaikle muavinliğe müracaat etmeleri ilan 
olunur. 1390 

Salihli belediye reisliğinden 
Şehrin yolları ile sokaklarının 1 Haziran 937 ila 31 Mayıs 

938 tarihine kadar temizlik işleri bir sene müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

ihale günü 13/5/937 perşembedir. Taliplerin şeraiti görmek 
istiyenlerin belediyeye müracaatları ilan olunur. 7 8 9 11 1399 

lıulacaksıoız. 

TUrkçe
Fransızca ~~=~ 

llu kallnr ruÜ· it; 
~.u ... .ı 

k ııımcl lıir eser, 
Egc<le ilk defa 

çıkı)or. Egedeki F.*lll 
iı arıııtika, ham· ~ 
lıeler, me,.hur ,c. 
lıirlcr hakkında 

ııranılnn mnl(ımnl 

Ln esenle kolııy· 

ra bıılunnc:ığı g\· 
Li yerli ve ecne· 
lıi lıiilün ıııncsse· 

seleri;ı, hnun kii· 
çiik e na fııı dalıi 

ailrc. !eri lıuluna· 

ı·aktır. 
E erin tertibi· 

ne Ticaret mııt· 

ba3mıda bu~lno· 

mı~ t ı r. T.ıf•ilıit 

Anadolu matbııa· 

~ıoda 2776 tele· 
foıı num:ıra ıudan 

alınabilir. 

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

larında ve lzmirdekiler için de Alsancak atelyesinde yapıla· 
caktır. 

isteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir Cer atelyesi 
müdürlüğüne müracaatları. 7 9 12 1118 I 1388 

Emlak ve Eytam bankasından lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

ve Olti okulu öğretmeni oğlu 
Mustafa Abbas Eronatin vasi 
tayinine karar verilmiş olduğu 

Emlak ve Eytam bankası umumi heyetinin fevkalade ola· 
rak Haziranın sekizinci salı günü saat 11 de bankamız mer· 

İzmirde Namazgah cadde· 
sinde 143 sayılı evde oturan 
Hasan kızı Vasfiyenin hacrine ilan olunur. 1401 kezinde toplanacağı hissedarlara ilan olunur. 1391 

" lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar Kumaş Fabrikası ___ .... ____ _ 
MF.YSfM DOI..AYJS1LE YE.."'I ÇIKAlULA ... '\' KU l.A~Ju\R 

SağOam9 ~aırD'ff v~ lYClY~<dhuıır 
l.'E\1 YAl'T:UlACACI ız t::.ı.JJlsELF.R iÇiN ım MAMLLATI TERCiH EDiNiZ 

S f l • • Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi a lŞ yer erı. Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 



SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 

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

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

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

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

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 

- -~-==------

Acele satılık· Olivier ve 
CORPORA TION d "' • Ş •• k"" 

"EAMINSTER,, vapuru 29 egırmen ~re a51 
N d b kl 1. ı H 1' f ı· tt .. · · Limited isana oğru e eni ıyor. a ı aa ıye e yuz yırmı 

NEV-YORK için yük kabul 1 santimlik çift taşlı ve 27 vapur Acentası 
eder. beygirlik lngiliz nasyonal Birinci kordon Rees binası 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lıfı ltd. 
Hellenic Lines 

Limited •EXTAVIA,. vapuru 10 , markala mazotla müteharrik Tel. 2443 
Mayısa doğru bekleniliyor. I motoru ve bir tuz taşı ve THE ELLERMAN LI- "BELGION,, vapuru 13 ya· 
NEV-YORK için yük alacaktır bir arpa ezme makinesi ve NES LTD. hut 14 Mayıs beklenilmekte, 

I muafiyet ruhsatnamesini ha· "ALGERIAN" vapuru 5 ROTTERDAM, HAMBURG 
p RE AKTARMASI, SEYRi 1 iz değirmen acele ve ehven Mayısta LONDRA, HULE ve ve ANVERS limanlan için 

Gazi Bulvarında 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

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

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

SEFERLER fiatle satılıktır. ANVERSten gelip yük çıka· yük alacaktır . 
.. EXCAMBION,, vapuru 7 lzmirde Kestane pazarın- racak ve 15 Mayısta avdet "TURKIA,, vapuru 28 ya- , 

Mayısta NEV-YORK ve BOS· l da 22 numarada makineci edip LONDRA ve HuLL hut 29 Mayısta beklenilmekte, ---
TON için PIREden hareket ve tornacı Raşid ustaya için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 
edecektir. 1 müracaat. .. LESBIAN,, vapuru 27 Ma- ve ANVERS limanları için 

11

EXCHORDA,, vapuru 21 ı•·--------•• yısta LONDRA, HULL ve yük alacaktır. 
Mayısta NEV-YORK ve BOS· ANVERSten gelip yu··k çıka- PHELPS LINE 
TON için PIREden hareket ' Birinci Sınıf Mutahassıs 

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

SERViCE MARlTIME T. emir İ DRA ve HULL için yük ala- "JACOB CHRISTENSEN,, 
ROUMAJN Kamçı ojlu caktır. vapuru 20 Mayıs beklenil-

B UCA REST Cilt ve TenasUI hastalık· EGYPTIAN .. vapuru Mayıs ınekte NEV-YORK limanı 
"DUROSTOR,, vapuru 2 ları ve elektrik tedavisi nihayetinde LIVERPOOL ve için yük alacaktır. 

Mayısa doğru bekleniliyor. lzmir . Birinci beyler sokagv ı SWANSEAdan gelip yük çı- Vapurların isimleri, gelme 
KOSTENCE, SULINA, GA· Elhamra Sineması arkasında karacak ve aynı zamanda LI- tarihleri ve navlun tarifeleri 
LA TZ ve GALA TZ aktarması ı VERPOOL için yük alacaktır. hakkında bir taahhüde girişi· 

Tdefon : 3479 TEH GENERAL STEAM lemez. TUNA limanları için yük ala-
eaktlr. ROISE DANUBE MARJ- NAVIGATION C. LTD. Birinci~kordonda "UMDAL,, 

TiME •AD JUT ANT,, vapuru 5 UMUMi DENiZ ACENT A-
JOHNSTON WARREN •DUNA,, vapuru 12 Ma- Mayısta gelip LONDRA için LiGi LTD. vapuru acentalı · 

L 1 ~~I~S p LJD0 L yısta bekleniliyor. BELGRAD, yük alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica 

J
ESSMORE 9 NOVISAD, BUDAPEŞTE, Tarih ve navlunlardaki de· olunur. 

" " vapuri.l BRATISLAVA LINZ VI ~şikliklerden acenta mes'u- Riz binasında No. 166 Mayısta beklenileniliyor. LI· ve · 51 

VERPOOL ve ANVERS li· YANA için yük alacaktır. livet kabul etmez. Telefon : 3171 

manı.andan yük tabliye ede· DEN NORSKE MIDDEL- ·==;1111111iiiiı11111111mıim11.. Doktor ... nm111111111111m111111111=~==--
cek ve BURGAZ, VARNA, HAVSLINJE 

KôSTENCE, suuNA, GA- sARDloN,sAL o 22 Ei_= A. Kemal Tonay -=-LA TZ ve IBRAILE limanla· " ,, motörü 
nna yük alacaktır. Mayısta PiRE, ISKENDERI· 5 Balcter!goloı ve bulaşıcı, salgın lıastalılcları E§ 

"INCEMORE. vapuru 30 YE, DIEPPE ve NORVEÇ =-= Birinci Sınıf Mutahassısı -_= 
Mayısta bekleniyor. LIVER- limanlanna hareket edecektir. 
POOL ve ANVERS limanla· Vapurlann isimleri gelme - C Verem ve saire ) === 'hl · l f I --- Basmahane ietHyonu karrıeıodaki Dibek sokak barında 30 uyılı 
nndan vu-k tahlı'ye edecek ve tan erı ve nav un tari e eri 

1 5 el' ve muayenehanesinde Nbah aaat 8 den akşam eaaı 6 ya E" 
BURGAZ, VARNA, KÖS- bakında bir taahhüde girişi· ;:= kadar baetalannı kabul eder ~ 
TENCE, SULINA GALATZ lemez. Telefon No. 2007 2008 • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHilllll Tele/on: 4115 llllllllİI 

Zeng·n bir servetin anahtarı olan yeni plan beti 

lzmir vilayeti muhasebei h 
susiye müdürlüğünden: 
Bedeli muhammeni 

Lira Kuruş 
425 000 

Yeri 
Burnava Akkaş 

sokağı. 

Cinsi 
Medrese binası 

ldarei hususiye akaratmdan olup yukarıda yeri ve cinsi 
zıh bulunan eski medrese binasının mülkiyeti satalmak .. 
20 gün mücldetle açık artırmağa çıkaralmışhr. Şartlan ö 
mek istiyenlerin bergün Muhasebei hususiye müdüriyeti 
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü 
24/5/937 pazartesi günü saat 10 da depozito malcb 
birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunllf• 
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, •p u•• rı• en ,..... .. Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
soc. ROYALE ttONG· reltleri rahat•ız olanlara bile Doktorlar bunu tav•i'e ederler. 


