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Büd~emiz 
230,000,000 lira olarak en

cümence kabul edildi 
HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

• 

-------·--------rın en çoğu ağır ve vücutları· 
nın muhtelif yerleri yanıktır. 

Zeplinin birinci kumandam 
kaptan (Lehman), ağır yaralı· 
dır. Hastaneye naklinde, vasi
yetnamesini 'yazdırmak üzere 
t ercüman istemiştir. 
_İkinci kumandan (Kroz} dat 

yaralı ise de, sıhhi vaziyeti o 

derece tehlikeli değildir. 

Berlin, 7 (Radyo) - Hin
denburg jeplini hadisesi, bu
rada umumi bir matem uyan· 
dırmıştır, resmi binalarda bay· 
raklar yarıya indirilmiştir. Ga· 
zeteler, siyah çerçeveler içinde 
felaket haberini neşre-tmekte 
ve büyük teessür göstermek
tedirler. 
- Sonu 3ıncü sahifede -

Tarım satış kooperatifleri 

Bugünden itibaren mın
takamızda işe başlıyor -Bu mesud hadise istihsal mınta· 
kalarında sevinç uyandırdı 

bu kooperatifler tarafından satıla· 
cak ve ihraç edilecektir. 

Kaliforniya, Avustralya ve 
batta Yunaııistandn fnaliyetıe bulu· 
nan bu kooperatifler, çok faydalı 

olmu )ardır. Mü tıh ıl ve alıcı ara· 
sında nıuıavaes.ıt bulunmadığı için 
kooperatifler, her yerde munffıık 

olmuflardır. Türkiyede dı• bu mü· 
him teokilat kurulmnğa ba~lan· 

mıştır. 

Vali B. Fazlı Güleç, üzüm 
kurumu direktöril B. İsmail Hakkı 

Hatayda ilk intihabat ne 
şekilde yaptlacakttr? ------------

Eksperler komitesi, bu meseleyi 
tedkik etmekle meşguldür 

lr -- ' 
Yeni büdcemiz 

B. N. Menemencioğlu 
Cene.vrc, 7 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

l~keperler komite i bugiin ana· 
yasanın milzakert'sine Jcvam ede· 
rek kuvvei adliye ve amme hakla· 
nna dair maddeleri kabul elli. 

Geriye ilk intihabatın ne şe· 

kilde yapılncağı hakkındaki ahkam 
kalmıştır. 

Menemencioğlu Ba~\·ekilc illi· 
hak cımek üzere iki gün için Pa· 
ri5e hareket edeceğinden gelecek 
içtima pazartesi günü yapılacaktır. 

Bu ik.i giln zarfında reis statü· 
nün ve anayasanın şimdiye kadar 
kabul edilen maddelerini tesbit ,.e 
tahriri ile me~gul olacaktır. 

Komite pazartesi gilnünden iti· 
haren günde iki celee yapacaktır. 

- .------
B. Benes 

Çekoslovakyanm Almanya 
ile dost olduöunu söyUJyor 

, 
---··----

Ankara, 7 (Hususi) -
Yeni büdçemiz, 230 mil
qon lira olarak Knnıutag 
maliye encümenince kabul 
edilmiştir. 

Alakadarların verdiği 
malii.mata göre, büdçede 
30 milgon liralık fevka
lade bir tahsisat vardır. _________ J 

B. Litvinof 
Londraya hareket etti. 

Prag, 7 (Radyo} - B. Edvar B. Litvino/ 
Benes Almanyıt Bohemyasındaki Moskova, 7 (Rad,o) _ Rusya 
Bodeyoviçi ziyaret etmiş ,.e Alman Hariciye ~nzın H. Lit\'İnof, İngil· 
ekalliyeti erkanını kabul ederek tere kralının taç gi) me merasimin· 
Çekoslovakyanın Almanya ile dost dı: hazır bulunmak üzere Londra• 
olduğunu eöylemiştir. Çf'koslovak· ya hareket etıni~tir. 

Ycral ve incir kooperııtifl"ri teşki· yanın yakın bir :zamanda siyasetini B. Litvinof, a\·dcttc Cenevreye 
Iaıına memur B . .Muhib bu e:ıbah <leğiştireceği \'e merlezi Avrupa uğrıyacak rn Asamblenin yapacağı 
Üc.lemişe giderek Ödemişıe teşkil devlctlerile münaeebetlerini ıslah yapacağı mut ıd toplantıda hazır 

bulunacaktırr. 
•- • -• olunan 1 l numaralı Ödemiş Tarım cdcceıti ve bu hususta Lehi11tan ve c B. Litvinofun refakatinlle do· 

B. Leon Blum ve parlamento Mamakta salış kooperatifi heyeti umumiye· İtalyiı ile de hoş geçinmek eiyase· nauma kumandanı ıınıiral Fclgmnn 
' - Sonu 4 üncü sahifede- tini takib eyliyeceği söylenmektedir. bulunmak.tadır. 

çıkan yangından dolayı hükumetimize ~. --~-!!!!!!!!!B!!!!!l!!l~~--------------------
teessür telgrafları çektiler Gençlik hareket 

. .. 
gunu 

Pari~, 7 (Hnılyn) - Fnmsı~ 

parliiml'ntosunuıı , ö~lt, kıı rnnraki 
toplantısınıl a, :ı 7 haıilı ~(iı eüyle· 
nıck üzere i imlcriui yazdı rmı~lar· 

dır. Buularm en çoğu, B. l ..eon 
Blum kııbine ini ,idı.lc tlc teııki<l 
<.>) lenıişl<.>r ve mali lıu usnlla : ı;la· 
bıu }apılınasını i~tewişlcrıl i r. 

.. Parliinıeııto geç v:ıktı· kadar 
ınuzakı-rt·l · 1 . . erme < e,·aıu ı·tnı•• ı~c de 
ruznamedı· nı ' . l l 1 • ı. · . · ı 'cıu ıııı·ıw e c rı ıtı· 
rnmediıtind . " en ) arın ela dt:' :ı ııı c<ll'· 
cektır. 

B. Leon Blum 
Celsenin ı;onuııa doğ ru Dafba· 

kan B. Lcon Blum, söz al:ırak, 
H indeıı lnırg jr.pliniuiıı ) anmasın· 
dan Aimaoyaya ve !\luınaktaki yan· 
gından dolayı Türkiye cumhuriye· 
tine teessür telgrafları ~ckecc~iııi 
6Ö) lemietir. Bunun üzerine parla· 
mento rei i H. Heri} o, parlamento· 
Dun. tlıı Lu teeıısüre iştirakini teklif 
et1mış '\'e Lu teklif ittifakla kabul 
o unmuştur. 

Paris, 7 (Hallyo) - Meclisi 
nıelıusan bugün saat ı;; de B. He· 
riyonun riyasatindı• toplanmı~tır. 
Tribünlerde büyük bir halk kala· 
balığı vardı. 

Yarın lıükuıneuı·n dahili ve 
harici siyaset hakkında izahat is· 
teneccktir. S(iylcndi~inc göre Bay 
Blum, bizzat izahat verecektir. 

Şimdiye kadar sekiz takrir 

verilmi§tir. 

19 MAYIS BAYRAMI 
-----·------

Büyük Şefin Samsuna ayak bastığı o tarihi 
gün, gençliğin hareket ve bayram günüdür • 

Zengin bir program hazırlanmıştır 

~Atatürkün, milli mücadeleye 
başlamak üzere Samsuna ilk ayak 

lbası~ıoın yıldönilmü memleketin 
:her tarafında büyük şenliklerle 
~kutlulanacaktır. Çarşambaya tesadüf 
eden ogün, fehrimizde de büyük 
jimnastik ve gençlik bayramı ya • 
pılacak.tır. 

Spor vı• genı;lik bayramı lııık· 

kında Kültür Bakanlığından dün 
tehrimiz kültür direktörlüğüne ge· 

Samsunda ATATÜRK hegkeli 
len bir tamimde bayram miinııse· lak bir surette i~tiraklerinin temini 
betile okullarımız la muhtelif dere· de istenmiştir. 
krde ö~retmenlerin Büyük Şef Ata· Vilayet \ ' C Pnrti ba~knıılığınca 
türkün Anadolu) a :ıyak bastıkları teşkil edilen bir komisyon tnrnfıo· 
günü muhtelif bakımlardan canlan· dan hazırlannu lzınir spor \0

e ı;eııç· 
dırmalurının tabii olacağı bildiri). lik bayrnmı programım aşa~ı) a 
mittir. Spor bayramı dolnyısile yazıyoruz: 
muhtelif derslerde sıhhatli beden, l - 937 jimnnstik \enliği ve 
bol zıya, eu ve dağ sevgisi hakkın· 19 mayıe 11por \ ' i' gençlik bn). 
da telkinlerde bulunulması ve bu ramı çaroambaya düfen l 9 5.937 

bayrama bütdn okullanmııın par· - Sonu 7 ;nci sahijede 



e bnrikul.:de cczbç).er, ne nefis, ne asil, no dCl'in, ne iniltili ihti· 
r :l_çlnr geçirir göniil! .. 

~imdi şa satırları, .gecenin hütiin güzclli~i n~ uzakları gelen bir ke· 
,wan sc>sinio tazC', temiz. ürp<'rişlcri içinde yazıyorum. Körfc1.ıle <lonuk 
,bir göl gibi andıran suların üstünde iki çift insan } ürüyüh gidiyor: 

Biri Dük dö Vindsor ve mü takLcl CC\"C()Sİ i\latlam Sirupsou .. 
Di.ğt!ri de Romanya kralınıu karde~i Prens ikola Ue knrı51 .. 
Gc1nül, AIJaha giden bir rüz~ıir (?İLİ, onları JlCfİne takmış, yürütüyor. 

jBu dort gönül cemiyet kanunlannın; sert, iııhinn kabul etmez otorite 'e 
:bükümleri ile uznn ~aman çarpıştı .. Dört ı;önül bom wa~h1b oldu, 
.hepı galib ~eldi., 

Atkın büyük ve .ilıiht kudreti, ha dört gf>nüle, k<'ndi varlığının şnrt 
koşı11ğo feragatten bol bol vererek, onlıın UJurlndı. 

l? ki Jogilterc kralının hikuyc inin okunması bitmeden Prens ikoln· 
ııın hiiılisesi çıktı. Şimdiki Uom:ıny a kralı vatanına döomedco, seııcJercc 
kral oaibliği ppıın HJ ııihııJel karde ini getfrtib tahta oturtan o büyük 
kalbli V() n§ık Nikolıı, altı Ecnc eve! lıir kadınla ovlcnmişti. Hu kadın, 
onlnnn asilzade dedikleri &ıuıftan df'ğildi. ikola, yalnız kalbi ile de~il, 
mantıkı ile de, insıınlığı ile de düşünerek asaletin ancak Lir ruh zarfı 
iriııde bulunacağı netice~inc vardı •c sevdiği kadınla -kral hanedanı ŞU· 
rasının mubıılefetine rıığmı>n· evlendi. 

..,imdi o şlira, onu, ·hem de insani \"C knlbt asaleti önünde hür· 
mptle. göz yaşlan ile r{ilerck· J{omanya toprnklıırınclan uzoklaşmuğa ela· 
vet elli. O da, kolunda karı 1, kalbinde aşkı olduğu halde, yıllarca ha· 
barlarını, mclıtnbları eyrclliği güzel }lumt:n topraklannı terkedib çıktı. 

Aşkın 'e knlbin, tarihle, au'ımc ile, nizamla, ihlİinmla, yaptığı bu 
çc§id kavgaları dünyanın hakiki bir asalete doğru gidi~i şeklinde telakki 
edcrçk cvinmcJiyiz. 

Jki çift, insanlığın kalbinin sevgi ve alkışla ı:ınlıyan yollanndan, 
oşklnnnın gösterdiği yere gidiyorlar .. Bunu tarihe, kadının zaferi \'cya 
(fenni·fedni) olarak değil, (aşkın ve kaJlıin şııhczeilcri) olarak nalı..
~etmclidir. 

Bir rekor, dahal 
Bir Amerika gazetesine gö

re, hayatında en çok evlenen 
kadın, Hollivudda bulunan Ma
dam Svansondur. Elli sekiz 
yaşında tahmin edilen bu ka
dın hayatında on iki defa ko
caya varmıştır. 

Bize kalırsa, bu rekor leş· 
kil etmez; çünkü Suriye, Mı
sırda da 25 defa evlenmiş ka
dınlar pek çoktur! 

Doğurma faaliyeti! 
Leningrad civarında bir Kol· 

bozda çalışmakta olan Mariya 
Svobodgaya adındaki kadın 
ikiz olarak bir çocuk doğur

muştur. Bu kadın henüz 34 
yaşında imiş ve şimdiye kadar 
hep ikiz olmak şartile sekiz 
defa doğurmuştur. 

Çocukların hepsi de sağ 
imişi 

Loid Corcun eşil 
"Eş" ile zevceden bahset· 

miş olmıyoruz; Glaskovda bu
lunan ve tıpkı Loid Corca 
benziyen diğer bir adamdan 
bahsedeceğiz. Bu zavallı adam
cağız, Loid Corca pek benze· 
diği için istirahat yüzü görme
mektedir. 

Saime Sadi 

Hastalık rekoru! 
Pariste Admon Lagard adlı 

ve henüz 35 yaşında bulunan 
bir amele ölmüştür. 

Yüz binlerce amelesi olan 
bir memlekette tek amelenin 
ölümünü f zmirde Anadolu 
gazetesi sütunlarında zikirde 
bir mana yoktur, amma, he
rifin tam 93 hastalık ile mu
sab olduğunu söylersek, vazi
yet lehimize döner! 

İşin tuhafı da şudur: bu 
adamcağız yüze yaklaşan has· 
talıklarından bizar olmuş ve 
sonunda intihara da karar 
vermişse de, bu kar~rını tat
bika imkan bulamadan ciğer 
vereminden ölmüştür. 

Otobüscüler , 
Grevi sona ermek Uzeredir 

Londra, 7 (A.A.) - Nak
liye memurları ve otobüs kon
döktörleri sendikası mümessil· 
lerile yapılan müzakereler mu
vakkat bir anlaşma ile netice
lenmiştir. Vilayet içindeki oto· 
büs dondöktörleri hayat şart
larını ıslah için müzakerelere 
başlandığı takdirde işlerine 
tekrar başlıyacaklarını bildir· 
mişlerdir. Loid Corc, efkarı umumi

yenin hoşuna gidecek bir nutuk 
iradeder veya bir harkette bu· 
Junursa Glaskovdaki adamcağız 
yollarda alkışlanır, evinde he
yetlerin ziyaretlerine maruz 
kalır. Loid Corcu sevmiyenle- r 
rin de birçok kaba ve çirkin 
muameleleri bu adamca[,rızı 
hayattan bıkmış bir hale sok
maktadır. 

Sendika birliği genel sekre
terinin tavsiyesi üzerine Lond
ra tramvay kondöktörleri de 
grev yapmaktan vazgeçmiş

lerdir. 

Bugün doğacak 
cocuklar .. • 

I ıldızlıırm nrz.ı olan bugünkü 
tcsirlrri iosanlıınn cesaretini artı· Taç giyme masrafları 

lngiliz gazetelerine göre, 
Kral Altıncı Corcun taç giy
me masarif atı 524,000 sterlin 
tutacaktır. 1821 de Dördüncü 
Corcun taç giyme masrafları 
238,238, 1831 de Dördüncü 
Vilyamın 42,299, 1838 de 
kraliçe Viktoryanın 49,421, 
1902 de Yedinci Edvardın 
193,000, 1911 de Beşinci Cor-

cun 185,000 sterlin tutmuştur. 

racaktır. Bo çc,,:ırel kızı lıfitli~e 

ve iflcrde kıı~gacılık dereccsini 
Lulııcnktır. 

11ugün ifler güçlü ve ~eri 1Jln· 
cak, muvaffakıyet n :ya aılı'nıİ 

nımı:ıf fakı yet adeta yıldırım gibi 
tabııkku\c edecektir. 

Bug(iu doğan Ç'Ocuklıır :ıı;ık 

kalbli fakat kfif i <lcrececlc bati 

olacaklarılır. Bugün doğan kız 1 
çocuklar çok kolay \'c çabuk ev
leneceklerdir. 

'-------------·---./ 

ANADOI .. U 

Pamuk 
., ve yapagı 
•• 

Serbest dövizle mi Romanya, üzüm ve zeytinyağı ihtiyacını 
ihraç edilecek Yunanistandan temin ediyor 

Piyasada deveran eden bir 
şayiaya göre pamuk ve yapa· 
ğt mahsullerimiz, bundan son· 
ra serbest dövizle ihraç edi
lecektir. 

Dün aldığımız haber üze· 
rine alakadarlardan tahkikat 
yaptık, mahsullerimizin serbest 
dövizle ihracı, bu mahsulleri· 
mizin dahilde fevkalade lü
zumlu ve az olduğuna ve bu 
itibarla piyasalara ihraçlarına 

pek de ihtiyaç bulunmadığına 
delalet eder. Alakadarlar, mü
him sanayi müesseselerimize 
lazım olan pamuklarımız için 
böyle bir şey mev.zubahs olsa 
bile yapağılar için olamıyaca
ğını bildirmişlerdir. Fakat res· 
mi makamlardan yaptığımız 

tahkikata göre henüz hükft
metçe bu hususta verilmiş bir 

Türkiye - Romanya arasın· 
daki ticaret işlerimiz için yeni 
esaslar hazırlanmaktadır. Ak· 
tedilecck yeni ticaret muka· 
velesile Romanya, ınemlekc· 
timizin muhtelif mahsulleri için 
mühim bir mahreç olacaktır. 

Yaptığımız tcdkiklere göre 
bundan bir müddet evel Ro
ınrınyaya rnemleketim:zden se· 
nede bir milyon kilo uzum 
ve yarım milyon kilo zeytin
yağı ihraç edilmekte idi. Bun· 
lardan başka, gene Roman
yaya mühim miktarda ihraç 
edilen muhtelif mahsullerimiz 
de vardı. Fakat zamanla Ro· 
manya ticaret evleri, bu mah-

karar yoktur. ye 

sulleri, Yunanistandan almağa 
başlamışlardır. Son zamanlar· 
da Türkiyeden Romanyaya 
üzüm ve zeytinyağı ihraç edil
memektedir. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre, hükumetimiz, yeni tica
ret anlaşmasında Romanyaya 
muhteJif mahsullerimizin ihracı 
ıçın bazı kayıtlar bulunacak
tır. Bu dost memlekete mü· 
him miktarda üzüm ihraç et
memiz mümkün olacak ve 
bunu, diğer mahsullerimizin 
ihracı takip edecektir. Türk 
ve Rumen parası arasındaki 
farkhn ötürü evelce yüzde 38 
nispetinde verilen prim de 
kaldırılacaktır. 

s si ·dare
memurlar 

Küc .. -k-11-ürkan 
İaş yuttu Vekalet, bu işlerin de viliiyetlerce 

yapı acağını bildirmiştir --:ı:rı-·•··1&1--

Yavrucuğun ağzın. 
dan kan geliyor 
Cumaovası nahiyesinde pa· 

şa mahallesinde bir kaza ol-
muştur. Efe Mahmud denilen 
bir adamın üç yaşında kızı 
Türkan, avluda oynarken bir 
kaç tane taş yutmuştur. Ço
cuğun taş yuttuğunu gören 
anası, buna mani olmağa ça· 
lışmışsa da muvaffak olama
mıştır. Türkan, taş yuttuktan 
az sonra kan tükürmeğe baş
lamış ve yavrucuk İzmir mem
leket hastanesine kaldınlmış
tır. Türkanın yuttuğu taşın 
yuvarlak olmadığı ve köşeli 

olduğu tahmin ediliyor. Taş, 
tabii şekilde çıkmıyacak olur
sa ameliyat yapılması muh· 
temeldir. 

Feci bir kaza 
Araba altında kalan 

cocuk öldü 
' Menemen kazasının Kasamı 

f paşa mahallesinde Ali oğlu 
Mehmed; arı:ba ile tarlaya git
mekte iken araba kazaen dev
rilmiş ve içinde bulunan ka· 
rısı ve iki çocuğu yaralanmış 
ve bunlardan Necati adındaki 
çocuk aldığı yara tesirile öl· 
müştür. 

Turgudlu hükumet 
konağı yapılıyor 
Turgudlu, 5(ANADOLU)

Kurtuluş savaşında şehrimiz 

bir kül yığını halinde kalmış· 
b. Hükumet konağı da aynı 
akıbete uğramış bulunuyordu. 
Resmi devair, müteferrik yer· 
lerde iş görmekte ve bu da 
ashabı mesalihi rahatsız et
mekte idi . 

Parti dilekleri arasında bu· 
lunan Turgudlu hükumet ko
nağının inş(\şı nihayet Maliye 
Vekaletince de muvafık gö· 
rülmüş, derhal keşfinin yapı
tırılarak bildirilmesi isten· 
miştir. 

Arazi tahrir komisyonları 
Vilayetimizin muhtelif kaza· 

larında çalışmakta olmı arazi 
tahrir komisyonlarından bir 
kısmı hazirana kadar mesaisi· 
ni sona erdirecektir. 

-Hususi idar.elere devredilen 
memurların terfilerinin vilayet· 
lerce yapılacağı hakkında Ma
liye Vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiştir. Arazi ve 
bina vergilerile binalardan 
alınan iktıc;adi buhran vergi
sinin vilayet hususi idarelerine 
devri hakkındaki 2871 numa
ralı kanunun muvakkat mad· 
desine tevfikan hususi idare· 
lere naklolunan memurların 
Maliye Vekaletine bağlı telak
ki olunarak terfi ve maaş 
zammı gibi taleplerinin bu 
Vekaletçe nazarı dikkate alın· 
madığı vukubulan müracaat
]ardan anlaşılmıştır. Bazı vi
layetlerce de bina ve arazi 
vergilerinin tahakkukat ve 
muamelatının devridilen me
murlarla yapılmasına imkan 
bulunmadığından bahisle kad· 
roların genişletilmesi ve me
mur ilavesi istenmiştir. 

Maliye Vekaletinin tamimin
de deniliyor ki: 

"2871 Numaralı kanunun 
7 inci maddesi mucibince tah
rir ve tadil ınasraflarile dev
redilen vergilerin tahakkuk ve 
tahsiline aid maaş ve masraf
ların 1934 senesindeki tahsi-. 
sata göre ve bir defaya mah
sus olmak üzere hesab edile
rek hazinece hersene hususi 
idarelere verilmesi ve bu tah
sisatların vilayetlerin ihtiyacına 

göre Dahiliye Vekaletince tev
zii İcab ettiğinden her vilayette 
teşkil olunan komisyonlar ta
raf mdan bina ve arazi vergi
lerile iştigal eden memurlar 
tefrik ve hususi idarelere dev
redilmişti. Bu memurların de· 
vir tarihi olan 1 Haziran 936 
dan itibaren tayin, tahvil, terfi 
ve mezuniyet gibi zati işlerini 
alakadar eden hususat da vila· 
yet hususi idarelerine intikal 
eylemiştir. 

Gene aynı kan'tınun 14 ncü 
maddesi mucibince de 1 u nıc
meırlarm tekaiid haklarının 
mahfuz tutulmuş olması ve 
yalnız bunların şahıslarına 
olmak üzere tekaü<l ve yetim 

ma;ışlarımn Maliye Vekaletince 
tahsis ve tediye oluaacağının 

tasrih edilmesi, müdevver me
murların maliye ile alakaları· 

nın devam ettiğini ve terfile· 
rinin de Maliye Vekaletince 
yapılacağım tazammun etmez. 

Vilayetler, gerek hususi me
nabiinden topladığı, gerek Ma · 
liye Vekaletinden aldığı tah· 
sisatla kendi kadrosu dahiline 
giren bu memurlarla evelce 
mevcud memurların maaş ve 
terfi vaziyetlerini temin ile mü
kellef tirler.,, 

Vekalet, şimdiye kadar ma· 
aş zammı ve kadro talebine 
dair gerek alakadar memurlar 
ve gerek vilayetler tarafından 
yapılan mütevali müracaatlara 
nihayet verilmesini bildirmiştir. 

Çeşmede bir 
hırsızlık vak'ası 

Hırsız İzmirde 
yakalandı 

Çeşme kazasının Reisdere 
köyünde Rıza oğlu Ferhat, 
kahveci Zeynelin sandığından 
65 lira parasını çalarak savuş· 
muştur. Suçlu İzmirde yaka
lanmıştır. 

Polonya Yahudileri 
Madagaskara mı 

nakledilecek? 
Varşova, 6 (A.A.) - Ga

zetelerin yazdığına göre Ma
dagaskara giderek oraya ne 
kadar Yahudinin muhaceret 
edebileceği meselesini tedkik 
edecek olan Polonya heyetini 
Fransız Müstemlekat Bakanı 
Moulet kabul ederek uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Fransız Bakanı keza aynı 
mesele etrafında Polonyanın Pa· 
ris büyiik elçisi ile de görüş-
müştür. 

İranda 
Şimal demiryolu inşaah 

ilerliyor 
Tahran, 6 (A.A.) ...L Yapıl

makta olan şimal dcmiryolu 
Tahrandan 52 kilometre mc· 
safcyc kad -ır varmıştır. 

8 fayıs 937 

tiyatrosunda: 

''Bahar 
temizliği,, 

Belli ki lngilizler Şkspirden· 
beri temaşa hayattnda pek de 
fazla ileri gitmemişler ... O uzun, 
o sıkıcı tiradlar, o bitmez tü· 
kenmez karşılıklı muhavereler 
hala olduğu gibi duruyc•r. 

Dün akşam Şehir tiyatro· 
sunda Bahar temizliğini seyre· 
derken ilk düşündüğüm şey 
işte bu oldu. 

Modern tema~a tekniğinin 
maksadı daima harekete g~ 
tirmeğe çalışan o kısa muha· 
vereli kısa sahneleri, sahnenin 
her hareketini seyircinin ruhi 
haletine uydurmaya çalışan bel· 
ki biraz mübaleğalı itinası ln· 
gilizlerden uzak kalmış .... On· 
lar hala eserin bütün vuzuhunu 
hareketlerde de?-il, uzun tirad· 
larda arıyorlar. lngilizlerin mu· 
hafazakarhğından doğan bu 
kusuru bir tarafa bırakırsanız 
eser hiç de fena değil. 

ince Fransız şairi Alfred dö 
Müsenin çok veciz bir şekilde 
ifade ettiği bir büyük ve ebedi 
hakikat vardır: " Kadın gölge 
gibidir. Arkasından koştukça 

kaçar, kaçtıkça kovalar." Bize 
Londradan gelen Bahar temiz· 
liği işte bu ebedi hakikati bir 
defa daha tekrara çalışan bir 
eser .... 

Erkekle kadın hayatta biri· 
birini itmam etmelerine rağ· 
men daimi bir cidal halinde· 
dir. En ziyade uyuşmuş, en çok 
mesud gibi görünen bir çifti 
bile biraz yakından tetkik edi· 
niz, göreceksiniz ki hepimizi 
imrendiren bu saadet bile iki 
taraf tan birinin fedakarlığile 
sürüklenen daimi bir cidal 
sahnesinden başka birşey de· 
ğildir. Eğer kadın kaçıyor er· 
kek kovalıyorsa saadet o yu· 
vada Iafzımurad bir anka ku· 
şundan farksızdır. Yok eğer 

erkek kadından kaçıyor gibi 
görünecek kadar hayatın sır· 
rına ermişse o takdirde o yu· 
vaya biraz huzur ve süküo 
nasib olmuş demektir. 

Bahar temizliği bu bakım· 
dan oldukça karakteristik bir 
misal veriyor. Birinci perdede 
ve hatta ikinci perdede kadın 
kaçıyor, erkek kovalıyordu. 

Yuvada fırtınadan, kasırgadan. 
ıstırap ve elemden başka bir
şey görmedik. Son perdede 
vaziyet değişti, yuvasında hu· 
zurunu kendi zaafıle kurtara· 
mıyacağını nihayet anlıyan er
kek sahte bir Jakaydile arka· 
smı dönünce kadın kaybetmek 
üzere olduğu şeyin kıymetini 
birdenbire ihata etti. Artık 
yuva kurtulmuş, saadet yeni· 
den görünmüştü .. 

Maamafih bu hayattan, dahs 
doğrusu bu daimi cidalderı 
şikayete hakkımız var mı? Pe~ 
zannetmem ... 

Kadın olmasaydı, dünya ynl· 
nız erkeklerle meskun olsaydı 
hiç şüphe yok, insanlık harb 
denilen şeyi idrak etmezdi, 
fakat bu dırdırsız, bu cidalsiı 
ve nihayet bu harbsiz hay~t 
kimbilir ne çekilmez, ne mılğ· 
mum birşey olurdu!. Mesele 
aksi olsaydı, yani bütün dürı.Y1 

kadınlarla meskun bulunsaydı, 
inanabilirsiniz ki, yirmi dört 
saatte bir tek canlı mahlU~ 
kalmnz, hepsi biribirinin sııçt~~ 
başını yolar, biribirlerini çı~ 
çiğ yerlerdi. İşte bu iki ıı . 
kutbun bir araya gelmesidir~'. 
hayat dediğimiz izah edilen•" 
miş muammaya biraı m8 "

8 

.Sonu 4 ncü sahifede / 
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İktısad Vekaleti Başbakanımız, Sofyada 
Bulgar · krah ile konuştu Ank•:~~::::.~ _ tk-
1. l• - tısad Vekaleti başmüşaviri 
smet nönü Fransa reisicumhuru Bay Porten, lzmir limanı için 

B b tetkikatta bulunmak üzere bu
Ve aş <ıkanı ile de konuşacak gün lzmire hareket etmiştir. 

S lstanbul, 7 (Hususi) - Başbakanımız General ismet İnönü, Ankarada 
ofya.~an geçerken, Londraya gidecek olan Veliahdı uğurla· Tıb fakültesi kurulacak 

rn_~~ uzere İstasyonda bulunan Bulgar Kralı Borisle on dakika Ankara, 7 (Hususi) - Bu-
goruşmüştür. .rada da bir Tıb fakültesi ku-
d Başbakanımız, tac giyme merasinden sonra i!, i güıı Lon- rulması hakkında bir kanun 

r;da kalacak ve lngiltere ricalile konuşacaktır. layihası hazırlanmıştır. Layiha, 
L bmet lnönü, Fransadan geçerken Fransa Cumhurreisi Bay bugünlerde tetkik edilmektedir 

eBrun ve Fransa Başbakanı B. Leon Blumla da konuşacaktır. Romada 
hük~şba~~nımı~, ~a.rın sabah ~arise .vasıl olacak ve Fransız Pazartesi gUnU bUyUk bir 

umetının mı saf ırı olarak Parıste bır gün kalacaktır. 

1 geçid resmi yapılacak 

stanbul elektrik şirketi de~0~;~ar~.<R:e~k~1 ~k~~:; 
mu .. du·· rlerı· m hk d kral sarayında sıra ile muhaa eme e fızlık nöbetini tutmağa başla-

M azn / • k k mışlardır. 
un ar, vergı aça çılığından haber- imparatorluk bayramı müna· 

l dar olmadıklarını iddia etti/er sebetile yarın (Cumartesi gü· 
k stanbul, .1 (Hususi) - Vergi kaçakçılığından dolayı mah- nü) birçok mera~im ve teza· 
:meye verılen elektrik şirketi müdiranının duruşmalarına bu- hürat yapılacaktır. 
~un de devam olunmuştur. Bu duruşmada serbest kontrol şefi Pazar günü 40 bin kişilik 
~ e fabrika müdürü dinlendiler. Duruşmaİar, saat 10 dan 19 geçid resmi yapılacaktır. 
uçuğa kadar devam etmiştir. -
.. Mı aznunlar, vergi kaçakçılığından haberdar olmadıklarını Torbalıda bere

soy ediler. G . kelli yağmurlar. 
alatasaray, hiçbır za- Torbalı, (H~:si) - Dün 

man şampiyon olamaz ~:~~r ~:~:.~tır~ereketli yağ· 
D _, • Tütün ve bostan ekimi so· oganspor kafile reisinin, lstan- na ermiş olduğundan bu yağ-

b l l b mur rençberleri çok sevindir· 
U gazete erine eyanafl miştir. Yılın bereketli geçece-

lsta b ı B H d ği söylenmektedir. Tütün re· n u , 6 (Hususi) - Doğanspor kafile reisi . ay ar: 
- Kazanmaktan ziyade güzel bir oyun çıkarmağa çalışa- koltesinin de bir buçuk mil-

ctağız ... Galatasarayın lzmirdeki maçından sonra yapılan çirkin yon kiloyu bulacağı tahmin 
ez h edilmektedir. 

d 
a urata hakem sebeb olmuştur. lzmire gelen takımlar için-

e en f Gece birdenbire başlıyan 
ena Galatasaray takımı oynamıştır. Bu takım hiçbir l 

zaman ş . yağmurda dolayısi e düşen 
- ampıyon olamaz. Demiştir. yıldırımlar kaza merkezini hem 

lngilterenin neşrettiği be ~:::nlı~~ •• b·r:.::~ru he~aş:~ 
Yaz ki.tabın mu·· nderı·catı (Özer) le ailesini ve o sırada 

Teslihat masraf İ~;ı~ın neşredilmesi me
selesinde lngiltere itiraz etmiyecektir 
Londra, 6 (A.A.) _ Bu- sa- · _..._ ... azasından olup emniyetlerini 

b~h neşredilmiş olan beyaz zaman altına almaları için la· 
kıtapta lngiltere hükumetinin zım olan harp malzemesini 
hususi komisyonun silahla· bizzat kendileri imal edemiyen 
rın hususi olarak imali ve ti- memleketlerin bu malzemeyi 
careti meselesi hakkındaki mü- hariçten tedarik etmek zaru· 
talealarını kabul etmekte ol· retinde bulunmaları maattees-
duğu beyan edilmektedir. süf halihazırdaki siyasi ahval 

Beyaz kitap itave ediyor: ve şerait altında teslihatın 
Silahların imalı ve ticareti beynelmilel tahdid ve tenkidi 

İşini beynelmilel bir nizama yolunda hemen bir teraı<ki 
raptetmek maksadile icap eden elde edilebilmesi pek az muh-
ledbirlerin kabulünü lngjltere temel görünmektedir. Böyle 
Ötedenberi arzu etmektedir. Ma- bir !~rakkiye yol açabilecek 
aınafih ihmal edilmemesi icap şeraıtı t~hakkuk ettirmek için 
eden bir takım müşküller var- beynclmılel siyasi vaziyeti ıs-
dır. Bilhassa Milletler cemiyeti laha çalışmak İngilterenin ha· 

rici siyasetinin başlıca hede
fidir. ANA OLU 

c~ l ... 
~ük siyasal gazete 

Sah· H ıp 'e bıtş) azgam 
aydar R- d .. ôKTEM Umuoır uş u 

ınüdiirü. neşriynı \ 'C yazı i~leri 
1 · ll llıdi 'üzhel Çançar 
darehane i . ..__ 
İzmir fk: . 
C ll ıneı lJcyler sokujtı 

1' •
1 
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ancı ıncınlekctler için senelik 
nhone ·· · 27 . ucrctı lıradır 

G Heı )erde 5 kuruştur 
iiııo ,.e,. · -=--c ~mış nilshnlnr 25 kuru~tur. 

ANAnoı .. u MAfBAASINDA 
BASILl\11 Tlll 

Şimdiki halde hükumet tes
lihat meselesinin her hangi bir 
münfcrid cephesini ele alarak 
daha ileri gitmenin fay dalı 
olacağına tamamile kani bulun
mamaktadır. İngiltere hükumeti 
başlıca devletler tarafından da 
kabul edildiği takdirde silah
ların tahdidi konferansı tali 
komitesinin milli müdafaa mns· 
raflarının neşredilmesi hakkın-
daki mukaveleııame projesini 
kabul etmeğe amadedir. Bu 
nokta hakkında umumi bir 
itilaf hasıl olaçak olursa silah
ların imal ve ticareti işinin 
beynelmilel bir nezarete raptı 

meselesinin heyeti mecmuası 

nazarı dikkate 

evinde misafir bulunan kom-
şularını bir hayli örkütmüş, 

terletmiştir. 
Saat (10) sıralarında Ertuğ· 

rul mahallesinin Cumhuriyet 
caddesinde oturan nüfus me
muru Yaşarın evi önündeki 
elektrik direğine düşen yıldı· 
rım bütün elektrik lambalarını 
yakmış ve hatta elektrik mo· 
törüne de zarar yapmıştır. 

Bu sırada ikinci düşen bir 
yıldırım direkten eve bağlı 
telden evin üst katındaki oda
ya girmiş ve içinde bir devi; 
yaptıktan sonra kaybolmuştur. 
Hiç görmedikleri bu hal kar· 
şısında ne olduklarını şa~ıran 
ev sahibi ile misafirleri aynı 

zamanda yıldırımın şiddeti ile 
serseınleşmişler ve misafirler· 
den bir kadın da korkudan 
düşüb bayılmıştır. Yıldırımın 

şiddetinden Yaşar merdiven 
başından alt kata kadar yu
varlanmıştır. Düşen iki yıldı
rım bundan başka telefon hat
larına da tesir yapmıştır. Rad
yo, elektrik ve telefon zarar
ları (300) lirayı geçmektedir. 

...... ISl!:il!Dm&M ......... ııı::ıı .. 
alınması imkanı hasıl olacaktır. 

Beyaz kitabda netice olarak 
deniyor ki: 

Şayed milli müdafaa mas
rafl~rının neşri gibi pek müte· 
vazıane teklif üzerinde hiçbir 
terakki elde edilmiyecek olursa 
o zaman silahların imal ve ti
careti işinin beynelmilel bir 
nizama raptı meselesinin hey· 
eti mecmuası itibarile yeniden 
nazarı dikkate alınmasından 
hiçbir fayda beklenilemez. 

Bizde fikir ve sanat haya· 
tının yegane zaif, cüce kalmış 
ve neşvünema bulamamış kıs
mı, tenkiddir. Başıboş, mu· 
rakabesiz, kontrolsuz bir ha
yatın, fikri hayattan sarfına
zar, ferdi hayattan bile ne 
kadar tehlikeli, ne kadar öl
dürücü olduğu ve ne gibi mu
vazenesizlikler yaratabileceği 
meydandadır .. 

Bizde tenkidle münekkide ve· 
rilen vasıf ve mananın deği
şikliği kafi değilmiş gibi, bir 
de tenkide karşı -hatta mü
nevver ve kültürlü geçinen, 
sanatkar, edib, şair geçinen
insanlar arasında açık veya 

kapalı bir düşmanlık vardır. Ten
kide karşı, daimi bir isyan ve 
hiddet tevcih ediyoruz. Bu 
hal, hakikatte bizim kültürel 
terbiyemizin bir noksanlığına 
ve bir sanatın doğma, uyan· 
ma şartlarından birinin ne 
olduğu hakkında bir fikre sa
hih olmadığımıza delalet eder .. 

Bunun içindir ki, sanat ha
yatımız, bir ehlisalib ordusu· 
nun çapulculuk yapıp geçtiği 
yeni bir şehri hatırlatıyor. irili 
ufaklı, elinde üç köhne şiir. 
cebinde dört beş edebiyat 
müsveddesi, bir iki hayide 
tefrika, roman veya hikaye 
olan herkes, "mecmua, mat
buat, risale, kitab,, demiyor, 
hepsine girip çıkıyor. 

Devlerle cücelerin raksı gi
bi gülünç ve karmakarışık, 
aynı zamanda traiik bir va
ziyet içinde yaşıyoru:ı.. Mü
samahamızın vüsati içinde, 
bahçe olsun, bağ olsun, gül 
açsın, bülbül şakısın diye 
göz diktiğimiz yerlerde, elinde 
biçare eserleri ile duran ha
kiki muharrirler, şaşkın şaşkın 
etrafa bakınırken, sanat ömür
leri bir dakikayı bile doldu· 
ramıyacak insanlar ve heves· 
karlar, çelik çomak oynuyorlar. 

Sebeb, münekkidlerin doğ· 
mayışıl. Biz, Peygamber gibi 
münekkidler bekliyoruz. 

Bir ikinci cihet var ki, ge
ne bazı münevverlerimizin di· 
linde dolaşıyor: 

Bitaraf münekkid yokmuş .. 
itiraf edeyim ki, şahsen, 

"bitaraf münekkid,, den hiç 
bir şey anlamam.. Bence, 
münekkid bitaraf değil, bir 
taraflıdır ve o taraf da tcn
kiddir. Yani münekkid muay
yen bir tekniğin zaviyesini 
tutmuştur ve orada çalışmak
tadır. Bu ise, bir "taraf,, tır 

el beti 
Üçüncü bir nokta: 
- Münekkid sanatkar de

ğildir, 

Diyenler de vardır. Ben 
bunu da kavrayamıyorum .. 
Bence, münekkid de artistir. 
Sanat eserleri, muayyen bir 
t~z veya filozofi taşımakla be
raber aynı zamanda sanatın 
orijinal nakışlarının işlendiği 

bir atmosfere de sahiptirler 
ve orada sanatkarın beşiği 
sallanır. Böyle bir eseri ten
kid edecek olan miinekkidin 
de hiç şüphesiz, bu noktalara 
yükselip sanatkarın dimağın

dan, ruhundan esen heyecan
ları, kendi cümleleri içinde 
yaratmak istediği fikirleri kav
raması lazımdır. Bunu kavra· 
mak için de, gene bir sanat· 
kar ruhu taşıması lazımdır. 

Aksi takdirde, bir minarenin 

Sayla ~ 

Hindenburg zeblini bir
kaç saniye içinde yandı 
Zeblindeki yolculardan 34 kişi ölmüş ve 

64 kişi ağır sarette yaralanmıştır 
Başı 1 inci sahi/ed g -

Yolcular arasında şu zevat 
vardı: 

Londralı Charles Symour
higins, Londradaki Hamburg 
Amerika Linisnin direktör mu· 
avini Grant, Amerikanın ls
veçteki sefirinin yeğeni Albay 
Nelson Morris Grant ile Mor· 
ris hayattadırlar. 

Balona f ngiltere kralının taç 
giyme merasiminde hazır bu
lunmak üzete Londraya git
mek için 70 yolcu binecek idi. 

Lokehurst tayyare meydanı 

müdürü balonun gerideki kom
partımanlarının müvellidilma 
baloncuklarında garip bir in
filak vukuagelmiş olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

- 21 senelik tecrübem var. 
Hindenburgun infilakına ben
zer phiç bir infilak duymadım. 
F elffeketin sebeplerinde her 
halde garib bir şey vardır. 

Galveston (Teksas),7(A.A.)
B. Ruzvelt B. Hitlere bir tel
graf çekerek Alman hükumeti 
ve milleti hakkındaki sempa· 
tilerini bildirmiştir. : 

Vaşington, 7 (A.A.) - A· 
merikanın yarı resmi mehafili 
zeplinin uğramış olduğu fe· 
laketin sebebi balonun mü· 
vellidilma ile şişmiş olduğumı 
beyan etmektedirler. Bu me· 
hafil kumandanı Ecknerin ba
lonun ilk seyahatlerinde heli
um istimalini derpiş eylemiş 
olduğunu hatırlatmaktadır. Ka· 
fi miktarda bu ga7.dan veril
mesi için her şey hazır idi. 
Fakat Almanya helium satın 
almak zaruri olan dövizlerin 
çıkarılmasını menetmiştir. Ma
liimdur ki heliumun tabii men· 
baları yalnız Amerika ve Ka
naclada bulunmakta ve su~i 

olarak imali ise pek pahalıya 
mal olmaktadır. Kumandan 
·Eckner yangın tehlikesine ra2'
merı müvellidilma kullanmak 
mecburiyetinde ka1 mıştır. 

Ticaret Nezareti hava şu
besi kaza hakkında bir anket 
yapacaktır. 

Lakehurst, 7 (A.A.) - Hin
denburg balonunu mahveden 
ve içinde bulunanların üçte 
birinin hayatına mal olan es
rarengiz infilakın sebebi ne 
olduğu bilinemez. Yalnız tam 
infilaktan evel dümenin yakı
nında bir kıvılcım parlaması 

görülmüştür. 
Şikago, 7 (A.A.) - Kaşi· 

fin yeğeni Kont zeplin fela
ketin bir kundakçılık eseri 
olabileceğini söylemiş fakat 
bu kanatinin ilk şehadetlere 
müstenid sadece bir şüpheden 
ibaret bulunduğunu ilave et
miştir. 

Lakehurst, 7 (A.A.) 
Zeplin felaketi kurbanhrına -şerefesindeki işlemeleri, yer-
den bakarak tedkik etmek gi
bi garib bir şey anlaşılır ki, 
aynı zamanda münekkidin kıy
met ve ehemmiyetini düşürür. 

Ben münekkidi, bir bahçedt! 
doğmuş ağaçlara nefes almak, 
inkişaf etmek, meyva vermek, 
onları muzır ve yabani unsur· 
Iardan kurtarmak imkanlarını 
hazırlıyanl bir büyük sanatkar 
olarak telakki ederim .. 

Hani, onların sesi, hani o 
sesler!. 

Orha11 Rahmi Gökçe 

aid son liste 32 ölü veya 
kayıp, 2 hastanede ölen, 24 
kurtulan yolcu 42 sağ ve sa
lim olan mürettebat. 

Palamar kordonunu tutan
ların sümtle müdahale etme
leri sayesinde yaralılarla bazı 
cesedler ateşin içinden çekilip 
çıkarılmıştır. 

Bu kordonları tutanlar infi
lak vukua gelir gelmez telaşa 
düşerek kordonları bırakıb 
koşaraktan kaçmağa başlamış· 
lar ise de biraz sonra soğuk
kanlılıklarını istirdat ederek 
hemen balonun düştüğü nok· 
taya gelmişler ve büyük gay
retler sarfederek yaralılarla bir 
kaç ceset çekib çıkarmağa 
muvaffak olmuşlardır. ikisi 
balonun kaptanı olmak üzere 
hastaneye kaldırılmış olan bir 
çok yolcuların vaziyeti çok 
naziktir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Zeplin 
tezgahları ve kumpanyası mü
messillerile hava seferleri ida· 
resi ve hava nezaret~ mütehas
sıslarından mürekkeb bir kom is 

yon Hi ndenburg kazasının sebeb
leri hakkında yerinde tetkikatta 
bulunmak üzere Lakehurste 
gidecektir. 

Zeplinin ( Friye Driksms
fen ) deki istasyonunda büyük 
bir matem hüküm sürüyor. 

Almanya ile Amerika ara
sındaki zeplin seferlerinin zi· 
yadeleştirilmesi için hazırlıklar 
yapılırken bu miiessif hadi
senin zuhur etmesi, ayrıca 

teessürü mucip olmuştur. 
Hindenburg zeplininin umu· 

mi direktörü doktor Ekner, 
felaket haberini Viyana da al
mıştır. Mumaileyh. gazeteci
lere vaki beyanatında demiş

tir ki: 
- Felaket hakkındaki se

bepler, muhtelif ve çok ola· 
bilir. Yoldaki flrtınalardan 
zeplinin motörlerinde bir sa
katlık vukua gelebilir kaptan· 
)ar bunu farketmemiş olabilir· 
ler. Bununla beraber yüzde 
elli bir ihtimalle hadisenin bir 
suikasddan ileri geldiğini tah
min ediyorum. 

Zira, şimdiye kadar bir çok 
tehdid mektupları aldım. Bu 
mektuplarda, Hindenburg zep
lininin Amerika seferlerine 
mani olmak istedikleri bildi
rilmekte idi. Binaenaleyh, ya 
posta paketlerine bir bomba 
yerleştirilmiş veyahud da zep· 
linin istasyona muvasalatında, 
bir tabanca atılmıştır. ikinci 
ihtimal vatid ise, tabancanın 
kimin tarafından atıldığı ko· 
layca meydana çıkamaz. Çün· 
kü Nevyorktaki istasyona her 
zaman zeplini görmek üzere 
binlerce halk gelir.,, 
- Sonu 6 ıncı sahifede 
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lBn. Zişan bağdan ~asili 
kaçırıldı ve yaralandı Haşlanmak 

iki kişi yaralıdır 

Tcirım r sat~Ş 

kooperatif /eri 
'''Bahar 

temizliği,, 
1 

- Başı 1 inci sahi/ede - Başı 2 inci sahifede -
sinde bulunacaklardır. Ödemi.- Ta· ve birçok da lezzet veriyor. 
rım kooperatifi, incir kooperatifi· Bu hakikat "elma,. ya elini 

'-(Şahidler, bayılan kızcağızın na-, Kahramanlarda beşinci so· 
kakla Mustafa oğlu lbrahim, 
akrabalarından Süleyman oğlu 
Salih ve kızı Hatice ile otu· 

dir. Bu umumi toplantıda ..Y~n~ 'Le· uza~an Adem babamızla bir-
şekıı:ül eden bu tarım ko~perati· 
f in yönkurul, konttol ve hıtkem likte başladı, yeryüzünde en 

, sıl bıçaklandığını anlattılar 
Kemalpaşa kazasının Ar· Bu hüküm, Temyiz mahkeme- rurken aile meselesinden ara· 

r mutlu köyünde lbrahim kızı since tasdik ve iade olun- larında kavga çık.nış ve kay-
. Zişanı kaçırmağa teşebbiis muştur. nar su dökerek. Salih 've Ha-

eden ve bıçakla yaralıyan ihtilas davası ticeyi haşlamıştır. Suçlu yaka· 
Haııan oğlu Mustafanın mu· Karaburun Muhasebeihu- lanmıştır. 
hakerııesine dün şehrimiz Ağır· susiye tahsildarı B. Sıtkının Ustura ile yaralamak 

ı ceza mahkemesinde devam ihtilas suçu.ıdan dün Ağırce· Torbalı kazasında Tepeköy· 
, edilmiştir. Dinlenen şahitler, zada muhakemesine devam de Mustafa oğlu Nuri, aynı 
bağda çalıştıkları sırada Zişa- edilmiştir. Bu celsede Müddei· köyden lzmirli Kamil oğlu 
nın da beraberlerinde bulun- umumi muavini B. Şevki Suner Muharremi ustura ile muhtelif 
duğunu, maznun Mustafanın iddiasını serdetmiş ve maznu- yerlerinden yaralamış, suçlu 

.ansızın hücum edip kızı saç· nun suÇu işlediği sabit oldu· yakalanmıştır. 
Jarındarı yakaladığını ve elin- ğ'unu söyliyerek cezalandırıl- Bıçakla hücum etmiş 
deki bıçakla tehdit ettiğini masını istemiştir. B. Sıtkı, bir Tilkilik caddesinde Ahmed 
s3ylemişler ve demişlerdir ki: şahıstan tahsil ettiği on lira Kadri oğlu Mustafa, elbise. 

- Bağda, topal ve sakat yerine dip koçanına beş lira meselesinden terzi Ali Osman 
olan, kendisini idareden aciz ve şahsa verdiği makbuza on oğlu Fu~da bıçakla hücum 
bulunan Zişanın dayısı Mah· lira yazarak ihtilas yapmakla ettiğinden yakalanmıştır. 
mudu bıçakla yaraladı. Kız, maznundur. Sa7hoşluk 
o sırada bayıldı; bizim de Muhakeme, müdafaa için Kemerde Kağıthane cadde· 
orada bulurıduğumuzu gören başka bir güne kalmıştır. sinde Numan oğlu Selim ve 
maznun, bayılan kızı kaçıramı· Demir oğlu Şevki, sarhoş ola· 
yacağını anladı ve bıçağını, Şükrü deli değilmiş rak nara attıklarından ve yol-
k1zın baldırlarına birkaç defa Alsancakta bakkal Sıdkı ile dan gelip geçenlere sarkıntıJık 
batırdı, Zişanı yaraladı. metresi Sabihayı öldüren ma· ettiklerinden yakalanmışlardır. 

Maznun Mustafa, şahidlerin kinist Şükrünün şerhrıniz Ağır· Bir kadının yaptıkları 
bu iıadelerine karşı, Zişan :n ceza mahkemesinde muhake- Kemerde Sürmeli sokağında 
kendisini kaçırmak için davet mesine devam edilmiştir. Maz- sermaye Mehmed kızı Mela-
ettiğini söyledi. Hatta buna 

nun vekilinin dileği üzerine ge- hat, sarhoş olarak dışardan 
dair geçen muhakeme celse-

çen celsede Şükrünün tekrar umumi eve gelerek bağırıp sinde bazı müdafaa şahidleri 
göstermişti. Bu şahidlerin Ke- heyeti sıhhiyece muayenesine çağırdığından yakalanmıştır. 

karar verilmişti. Dükü celsede Yangın malpaşa mahkemesi vasıtasile 
ve talimat suretile alınmış olan heyeti sıhhiyeden gelen rapor Çorakkapıda Gaziler cad-
ifadeleri okundu. Bu şahidler, okunmuştur. Bu raporda, Şük- desinde elbiseci Halil oğlu 

rünün asabi hastalıkla malul Şerif, dükkanında yaktığı bir böyle bir şeyden malı1matları 
bulunmadığını bildirmişlerdi. olmadığı ikinci defa bildrili-. mumu elbise mostrası yanına 

Müddeiumumi muavini Bay yordu. Mahkeme reisi, muha- bırakıp uyumuş, mum devri-

s d d kemenin sona erdiğini ve dava lcrek mostralk tutÜşmuşsa da Şevki uner i diasını ser etti, 
Muslafanın suçu sabit oldu- dosyasının pazartesi giinü tetkik söndürülmüştür. Dükkan sigor· 
ğundan Türk ceza kanununun edileceğini bildirdi. tasızdır. 

456 ve 457 inci maddelerine A • ı > B • ı b • • • 
göre cezalandırılmasını istedi. Si er 1 ao uzerıne ye-

okunan doktor raporuna • b. t ki 
göre Zişan, on beş gün hasta- nı ır aarruz yapaca ar 
nede yatarak tedavi edilmiş· • ---------

tir. Zişanın b~.bası !b~ahim de Baskların mukavemetine rağmen asiler, 
davacı mevkıınde ıdı ve taz- • 
minat istedi. Müdafaa ve ka- yenı yer/er zabtetmeğe muvaffak oldular 

kurulları sec;ilecckl~rdir. son çiftin yaşadığı müddetçe 
Bu toplant;yı Aydın havali- devam edecek ... 

sinde hulun an diğer alh tarım * * * 
satış kooperatifinin toplantı· "Bahar temizliği,, ni görme· 
lan takib edecektir. 16 Ma- den evel bunun niçin Türk· 
yısta yedi tarım kooperatifinin çeye tatbik edilmeyip de ter· 
umumi toplantdarı sonn ere- cüme edilmiş olduğunu kendi 
cek ve ihracat mevsiminı:len kendime izah edememiştim. 
evel bu kooperatifler resmen . Fakat piyesi seyrettikten sonra 
faaliyete geçecckler<l.r. İncir müterc\mine hak verdim. 
tarım kooperatifleri toplantıla- Eserin birçok sahnelerini bizim 
rını üzüm tarım kooperatifleri hayatımızla telif etmeğe imkan 
toplantıları takib edecektir. yoktur. Bilhassa ikinci perde-

Üzüm satış kooperatifleri nin o ziyafet sahnesi bir lngi-
Manisa, Kemalpaşa, Urla, Ar- liz için tabii görünse bile bizim 
mutlu, Menemen, Kınık, Tur- için pek sinik birşey kalırdı. 
gutlu, Alaşehir ve Salihli ile Mütercimin bir tek kusuru 

varsa o da sahnenin kendisine Karaburunda teşkil olunacak-
mahsus bir lisam olduğunu 

tır. Son yıllarda Karaburun 
havalisinde uzum istihsalatı düşünmemesidir. Bazı cümle· 
çok azalmış olduğundan lktı· ler o kadar uzun ki bugünkü 

sabırsız neslin onları sahnede sad Vekaletı muvafık görme· 
dinlemesine değilya, bir ki· diği takdirde Kamburunda sa-
tapta okumaya bile tahammül 

tış kooperatifi teşkilinden sar-
fınazar edilmesi muhtemeldir. edebilmesine imkan yoktur. 

* Üzüm ve incir satış koope· * * 
Temsil, Şehir tiyatrosundan ratiflerinin teşkilatına memur 

görmeğe alıştığımız derecP.de 
Tariş üzüm kurumu müdürü 
Bay İsmail Hakkı Veral tara- güzeldi. Bilhassa kaçan ve ko· 
fından muhtelif istihsal mın- valıyan kadın rolünde Bn. 

Neyyire, kovalıyan ve sonra 
takalarının teşkil~t ihtiyacına 
dair hazırlanan rapor İktısad kaçar gibi görünen erkek ro-

lünde H. Kama! ve nihayet Vekaletine gönderilmiştir. Ta· 
ve nihayet umumi kadın tipın

riş üzüm kurumunun, yeni teş· de Bn. Bedia kusursuz birer 
kil olunan tarım satış koope· şahsiyet yarattılar. 
ratiflerinin birliği haline kalbe- Şu satırları bitirirken bir 
dileceği söylf niyordu. Ala- ufak noktaya daha işaret et-
kadar makamlardan yaptığı- mek isterim. İzmir halkı ko· 
mız tahkikata göre, : Tariş mediden başka hiçbir esere 
üzüm kurumu, gene şimdiki b d 

rağ et etmez görünüyor u. 
gibi faaliyetine devam ede· Bu hadise 0 kadar çok defa 
cektir. tekerrür etmişti ki birçoğumuz 

lktısad Vekaleti tariş uzum bunu hakikat diye kabul et· 
kurumunun faaliyetine devam miştik. Dün akşam aldandığı· 
etmesini münasib görmüştür. mızı görerek memnuu olduk. 
Satış kooperatiflerinin birliği, Hele "Baba,, piyesine aid bü-
ayrı olarak çalışacak ve bu tün yerlerin satıldığını ve hala 
kooperatiflerin muhtelif mah· arkası kesilmiyen tehacümü 
sullerini dış piyasalara sata· karşılamak için idarenin bu 
caktır. Tarım satış kooperatif· eseri ikinci bir defa tekrar 
leri biıliğinin, üzüm kurumu etmeğe ka"ar vermek ıstıra-

rar için muhakeme, başka bir Paris, 7 (Radyo) - Havas topçekerlerle 3 muhrib Bilbao binasında faaliyette bulunması rında kaldığını haber aldığım 
güne bırakıldı. Ajansının Vermeodan aldığı önünde bulunmaktadırlar. muhtemeldir. zaman memnuniyetim bir kat 
24 Seneye habere göre, Baskların Bilba· Asi harb sefinelerinin bu Üzürn kurumu, kuru üzüm- daha artlı. Malümya bugün 

odaki fevkalade mukavemet- vaziyeti, topçu ve tayyar;.; kuv· !erimizi iç piyasada da fazla "B11.ba,, namile sahneye kor.u-
mahküm lerine rağmen General Mola vctlerinin faaliyeti Bilbao üze- mikdarda istihlak için birer lan bu eser çok seneler evel 

kuvvetleri Kelkavya ve Yuron- kiloluk zarif kutularda ve "Cehennem11 ismi altında Türk· Kararı Temyl·z tas rine kat'i bi taarruz yapılaca- , 
• togayı işgal etmişlerdir. memleketin en uzaK yerlerine çeye tatbik edilmiş ve İzmirde 

d k • ğına delil addedilmektedir. 
İ ettı Asilerin topçu kuvvetleri kadar göndererek satış yap· de mütcaddid defalar oynan· 

Seferihisar kazasının Orhanlı Bilbaonı.m dış siperleri hattını Salamanka, 7 (Radyo ) - mağa karar vermişti. Sipariş mışh. Buna rağmen "Baba,, nın 
köyünde ablasının kızı Zübey- bombardıman etmektedirler. Son bir habere göre, asi kuv· edilen kutular yakında fstan· gördüğü rağbet halkımızın ha-
deyi, bir arkadaşına kaçıran Dün tayyareler büyük faa- vetler Mon Soloveyi işgal et· buldan gelecek ve kurumun kiki sanata karşı gösterdiği 
ve kızın babası Sülcymanı liyet göstermişler ve Bilbao- m;şlerdir. imalatanesindc işlenen üzüm· büyük medfıbiyetin en kat'i 
mavzer kurşunilc öldüren Baki nun mahallelerini bombalamış- Baskların mukavemeti çok ler, bu kutulara doldurularak delilidir. Türk temaşasının is· 
oğlu Mahmud şehrimiz Ağır- ]ardır. şiddetlidir. satışa çıkarılacaktır. tikbali namına bundan büyük 
ceza mahkemesinde yirmi dört Kanarya, Balear ve Almi- Diğer bir kıt'a Sarek köyü- Kurumun bu teşebbüsü, cid- bir ümid olamazdı. 
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Bugünkü progratfl 

lstanbul radyosu 
Gündüz neşriyatı : Saat 

12,30-14 Türk musikisi, hava· 
disler, hafif musiki. 

,A.J(şam neşriyatı: Saat 18,30 
dans musikisi, 19,30 konfe
rans, 20 Türk musiki heyeti, 
20,30 B. Ömer Rıza tarafın· 
dan Arapça söylev, 20,4-' 

Türk musiki heyeti, 21, 16 
stüdyo orkestrası, 22, 15 ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 se• 
çilmiş musiki parçaları. 

Belgrad radyosu 
Akşam: Saat 20,45 te Türk· 

çc neşriyat. 

Lise atletizm 
bayramı 

Bu hafta Alsancak sahasın· 
da yapılacak olan erkek lisesi 
atletizm bayramı hazırlıkları 
sona ermiştir. Liseli gençleri· 
miz, muallimlerinin idaresinde 
yarın bize bütün spor kabili· 
yetlerini göstereceklerdir. Prog· 
ram şudur: 

1 - Geçid resmi, 2 -
Bayrak merasimi, 3 - Lise 
marşı, 4 - 100 metre (bü
yükler), 5 - Tek adım (at
lama), 6 - 400 metre, 7 -
1500 metre, 8 - Gülle (at
ma), 9 - 110 metre {mania), 
10 - 4X400 (bayrak), 11 -
Cirid (atma), 12 - 200 met
re, 13 - Üç adım, 14 -
800 metre, 15 - 50 metre 
(küçükler), 16 - Disk (atma), 
17 - 4 X 100 (bayrak), 18 -
Yiiksek (atlama), 19 - 4X50 
bayrak (küçükler), 20 - Bal· 
kan bayrak, 21 - Mükafat 
tevzii. 

Fransada 
Cenub ekspres yakmda 
işlemeğe başhyacak 

Paris, 6 (A.A.) - Servisi 
18 Temmuz 936 danberi inkı· 
taa uğramış olan cenub eks· 
presi yakında tekrar işlemeğe 
başlıyarak lrun, Hendaye hu· 
dut istasyonları arasında bir 

irtibat bulunmamasından do· 
layı şimdiye kadar yapılama· 

makta olan Lizbon - P dris 
münakalatını temin edecektir. 
Fransız hududundan Portekiz 
hududuna tamamen F rankst
lerin elindeki araziden geçil
mek suretile varılacaktır. sene hapse mahkum edilmişti. rante Çervera kruvazörleri ve nü işgale muvaffak olmuştur. den takdirlere sezadır. Hamdi Nüzhet Çançar 

....................... .._IEIK:mll:m .... ~lm!l ..... lmlıml .................... i .............. iilııliiiılllıiıiıı ..... llmı .. rıs;:ıı .. ._ .......................... ııiııiıı ... .. 

!Atiiii'nln Definesi! 
Tarihe müstenid zabıta romam 

73 
ile Ojiye iki defa ateş etmek 
imkanını buldular. 

Bu sadme ile, Konta en 
yakın olan Lük de dizleri 
üzerine düştü. 

Kont, iki defa silah atılma· 
sına rağmen taban altına geç· 
meğe muvaffak oldu. Aynı 
zamanda imdad çanları şid
detle çalmağa başladı. 

Lük, Ojiye ve Piyer bu 
çok gürültülü vaziyet içinde 
bir an için şaşırdılar. Ne yap· 
mak Jazım geleceğini düşün
meğe vakit bulamadıkları bir 
sırada bir kapı açıldı. 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

İçeriye doktor Bilz büyük 
bir süratle girdi. Doktorurı 
büyük bir heyecan ve korku 
içinde olduğu görüliiyordu. 

Doktor: 
- Bu hal, ölüm ve kıya· 

met işaretidir. Ah .. Ah .. Ben 
bunu da hesaba katmış idim. 
Çok geç kaldık. Aıtık dura· 
cak zamanda değiliz. Kaybe
dilecek bir dakikamız yoktur. 
Geliniz, çabuk geliniz. Dört 
nihayet beş dakikaya kadar 
bütün şato havaya uçacaktır. 
Geliniz, koşalım, kaçalım. 

Dedi. 

Bu ihtar üzerine başta dok· Yerden ilk defa kalkan 
tor Bilz olmak üzere Lük, doktor Bilz oldu. 
Ojiye ve Piyer bacaklarının - Kurtulursak, Kontun ne 
bütün kuvveti le koşmağa baş· gibi bir hareket yaptığını bana 
ladılar. anlatırsınız. Fakat iş işten 

Bu koşma ne kadar devam geçti sanıyorum. Biraz sonra, 
etti? Bunu koşanların hiç birisi Trolveş şatosu yerine, gölün 
bilmiyordu. Fakat hepsi de üzerinde bir yığın taş göre-
doktorun peşi sıra bir müd- ceğiz. 
det koştular. Nihayet bir yer- Dedi. 
de etrafın hareketiarz olu
yormuş gibi sarsıldığını his-
settiler. 

Şiddetli bir hava tazyikı 
ile kendileri de sarsıldılar; o 
kadar ki, dördü de yüzükoyun 
yere düştüler. , 

Ellerindeki elektrik fenerle
rinin üçii söndü. Yeraltı yolu 
bir lamba ile artık kafi dere· 
cedc aydınlanmıyordu. Bu 
lamba da doktor Bilzin elinde 
bulunuyordu. 

Doktor, sağ elini havaya 
kaldırmıştı; sol elile de elek· 
trik lambasını tutuyordu. Bu 
vaziyelte kulak kabartarak 
etrafı dikkatle dinledi. 

Doktor ne duymak istiyor
du? Lük ve arkadaşları bunu 
bilmedikleri halde kulak ka-
barttılar, dinlemeğc başla
dılar. 

Oldukça derin bir yer al
tında idiler ve aynı zamanda 
da ~atodaıı bir kilometre ka-

dar uzak bulunuyordular. 
Doktor Bilz, ayağa kalkar 

kalkmaz, ilk iş olarak arkadaş
larını aramak oldu. Hepsi de 
bcrbad ve perişan bir halde 
idiler. Doktor, bir deli gibi 
ve gözleri lokmasından fırla

m1ş bir halde arkadaşlarına: 
- Bu mahzenin en alt kı· 

sımları mühim miktarda infi
lak maddelerile doludur. Sizin 
mevcudiyetinize rağmen Kont 
T rolveş son hareketi yapmağa 
muvaffak olmuştur. Hem de 
nasıl bir hareket? Bu mühim 
miktarda infilak maddelerini 
ateşJiyecek kominatörü nasıl 

harekete getirdi? Bu cehen
nemi alet nerede idi'? Ben lrn 
aletin y<'rini bilmiyorum. Siz 
yanında iken belki gördlinüz. 
Nasıl oldu <la bu hareketi 
menedernediniı? 

Bulundukları yerden müthiş 
bir inhidam gürültüsü işitili· 
liyordu. Bu gürültüler biıçok 
dakikalar devam etti. 

Doktor BiJz, yavaş sesle ve 
bir kabus geçiriyormuş gibi: 

- Merkezi binalar, harici 
duvarlar birer birer yıkılmak-

tadır. 

En evvela merkezi kısım 
infilak neticesinde yıkılmıştır, 
diğerleri de bunu takib et· 
miştir. Herşey, herşey parça
lanmış, yıkılmış, mahvolmuş
tur. Hem de esas itibarile 
göle devrilmek suretile. Göl 
yüzlerce metre derinliktedir. 
Eski zamanlarda gölün bu 
kenarında muazzam bir kaya 
parçası vardı. Atillanın maiye· 
tinde bulunan mimar ve mü· 
hcndisler bu kaya parçasını 

- Sonu var -
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/ngiltere Kralının taç giyme merasimi 

Bu büyük ve 
nasıl 

şaşaa dolu 
yapılır? tören 

!l?nyanın dört_k_o_·· ş_e_s_i~ . ..._d._. e_n_b_u_ töreni görmek 

ıçın 5 milyon insanın geleceği tahmin ediliyor 
Londranın garp mahalleleri 

muazzam bir odun ve demir 
?eposunu andırıyor. Dev gibi 
ıs~eletler halinde terkip edil· 
mış olan demir borular ala
bildiğine yükselmektedir. 

Başka yıllar çocuk ve yaş
~ıların şezlonglara uzanarak 
ılkbaharın ılık güneşinde din· 
lendikleri Haydparkta, şimdi, 

haftalardanberi kurulmakta olaı 
çelik iskeletleri tahtalarla kap
lıyan on binlerce işçi karınca· 
lar gibi çalışmaktadır. 

Kral alayının geçeceği cad· 
d~I:rdeki mağazalar, içlerinde 
t~ıbünler inşa etmek için vit
rınlerini daha şimdiden boşalt
mağa başladılar. Bazı büyük 
oteller d 1 . ' am arına muazzam 
ıs~~~ele~ kurdurdular. Alayın 
gorulebılmesi ihtimali olan her 
yerden istifade edilmektedir 

F ". . d a ır halkın yaşadığı Lon· 

h:~:;n doğu. tarafındaki ma
d k. erde bıle, şehrin batısın-

a ı tantanalı ve muhteşem 
sokaklarda ld ğ .b. I kl 0 u u gı ı hazır-
ı ar yapılmaktadır. 

bu ~~!ardan, haftalardanberi 
gun için p b. "k . ·ı 

tnekt d· . ara ırı tırı · 
k e ır, eğer hava iyi gide-

ce olursa, 12 Mayıs öğleden 
sonra hüt .. 
b un sokaklara boydan 

t oyaBuzun masalar kurulacak· 
ır. üt .. 

un hu sokaklardaki 
madsalarda, bir tek ailenin ef· 
ra ı 'b· 

1 
?1 ı, belediye reisi ve 

aza arıle b. l"k 
ır 1 le çay içilecek 

Pasta y k ' h U enece candan hasbı-
aTerde. bulunulacaktır. 

l ıç gıyme töreninin yapı· 
. a:ağı Vestminster kilisesinin 
ıçınde v d d b" k e ışın a ırçok mu· 
~~ _kat ilaveler yapılmaktadır. 

ılısenin civarında h .. a k A , er gun 
v s .erı talimler yapılıyor. Sü· 
~~· polisleri alaya lazım olan 

tnud~eti iyiden iyiye tesbit 
edebılmek için, 15 kilometre 
uzunluğunda olan caddeleri 
baştan başa katettikten sonra 
tekrar geri dönüyorlar. Bu 
hareketler hemen hemen her 
gün tekrarlanıyor. 

Diğer taraftan Avam Kama
rası azalarile diğer yüksek 
rütbelileri kiliseye taşıyacak 
olan iki ton ağırlığındaki ara
balar temizlenmekte, parlatıl· 
~aktadır. Saray ahırlarında 
v u krabaları çekecek kuvvet 
c udrette beygirler bulun· 

mi adığından bira fabrika-
arı, b· ' 

b 
ıra fıçılarını taşıttıkları 

?ra alara mahsus atları bu 
ışe t h . 
mı 1 a sıs etmek emrini al· 
bir~~:dır. Bu itibarla, bugün 
atin ~~lere bira fıçısı taşıyan 

Pırıl 
1 

•rkaç gün sonra pırıl 
atın ld k şu I b Ya ızh, sırmalı o-

l 
m ar, aşlarında tüy sorguç

ar oldu" 
rn ht gu halde sarayın 
ce~l edş~m arabalarını çeke· 

er ır. 

k'l~iaftalardaııberi Vestminster 
~ ısesi halka kapalıdır. Her 

gun b·· "'k b l 1 uyu tören için tecrü-
ı· e er Yapılmaktadır. Koro söy-
ıyecek olan çocuklar beyaz 

Pelerini · · d ' er ıçın e, ayaklarında 
sarı v k 1 · k e a ın çorapla tokalı 
1
b8. arpinler olduğu halde uzun 
ır d" · ızı teşkil ederek taç giy· 

rrıe marşını talim ediyorlar. 

Londradan bir görünüş 
rın azametı, taç:giyme günü !arın l arkalarından topçu ve 

yapılacak törenin parlaklığı avcılar geliyor. Fakat alayın 

karşısında sönük kalıyor. Dün- en ihtişamlı tarafı asıl bundan 
yanın dört bucağından bu sonradır: Kralın şahsına mah-
töreni görmek için beş milyon sus • süvari alayı, beyaz, al, 
insanın geleceği tahmin edi- · sarı sırma renklerden mürek· 
liyor. kep bir feeri eğer takımları 

Törenden bir gün önce, ak- atın kuyruk sokumuna kadar 
şama doğru, sokaklar yavaş Pars derilerile örtülüdür. Bu 
yavaş kalabalıklaşmağa başlar. alay gözleri kamaştıracak ka-
Gece yarısı olduğu zaman dar parlak ve pırıldamaktadır. 
büyiik yaya kaldırımlar dol- Yanda ''Tanrı kralı korusun,, 
muştur. Gecenin soğuk dene· ile başlıyan İngiliz milli ~marşı 
cek derecedeki serinliğine çalıyor. Elektrikli bir düğme 
karşı korunmak maksadile ile hareket ediyorlarmış gibi 
battaniyelere sarılmış halk yı· bütün askeri kıtalar bir anda 
ğınları sabahı :beklemektedir· silahlarile selam vaziyetine ge-
ler. Hadsiz hesapsız sandviç çiyorlar. Subaylar kılıçlarını 
paketleri açılıp karınlar do- çekmiş, onlar da selfıın duru-
yurulacaktır. Termoslardan sı· yorlar. 
cak çay ve kahve içilecektir. Şimdi, meşhur Vindsor kır 
Ve böylelikle neşe ve şaka- atlarının çektikleri kralın ara· 
larla dolu bir gece geçirildik· bası yavaş yavaş yaklaşmak· 
ten sonra, tören gününe giri- tadır. Halk bu anda coşmuş· 

leccktir. Polis haftalardanberi tur. " God save the King ,, 
atlarını bu büyük gün için (Tanrı kralı korusun) seslerin-
hazırladığından onları sinir· den meydana gelen bir oğullu, 
lendirmenin hemen hemen bir açık deniz dalgası gibi 
imkanı kalmamıştır. sokakların üzerinden geçmekte, 

Tanyeri ağarmağa başlar evlere çarparak yarılmakta ve 
başlamaz, izdiham tehlikeli yavaş yavaş butün şehre yayıl· 
bir şekil alacaktır. Bundan maktadır. 
dolayı, bu gibi tehlikelere Ancak, şaşaa, ihtişam ve 
karşı bir tedbir olmak üzere, ıenklerdeki zenginlik Vestmi· 
alayın geçeceği caddeye çıkan nster kilisesine varıldığı za· 
bütiin '-'an sokaklar barikat· man en yüksek derecesini bu· 
ı . J ' 
ara benziyen kocaman kapı- luyor, şimdi burada, erkek 

!arla kapanmış, Taymis nehri- üniformalarının renk zenginliği 
ve Oksford caddesinin, Hayd- kadınların tuvaletlerini de göl-
park ve Rejan caddesinin çe· gede bırakıyor. 
virdiği muazzam kare, daha Daha sabahın be.şinde Vest-
alay gelmeden saatlerce evel minster kilisesi dolmağa baş· 
halk tarafından çe l · E I rçeve enrnış lıyacaktır. ·ski asilzade ai e-
olacaktır. Ondan so t k 1 d 1 k 1 1 il . <l nra arı erin e i ·anı aıı, e erın e 
bu çerçeveyi hiç kı"ms e aşa· an'anevi altın asaları olduğu 
mıyacaktır. Gelip geçişin ke· halde davetlileri karşılıyarak 
silme saati gelince, tribünler- yerlerine kadar gölüriiyorlar. 
deki yere istenildiği kadar 

d b l Beyaz perukları omuzlarına 
para ö cnmiş i c olsa, baş-

f kadar sarkan hakimler, pırıl ka zamanlar vazi esini alayla 
karışık itina ile yapan polis, pırıl pırıldıyan cübbeler giy· 

mişlcrdir. Ermin ki.irklerle süs-
çok şiddetli bir tavır takına· I 

enıniş pelerinler giymiş olan 
caktır. Nihayet beklenilen an L 

ordlar, ellerindr taçları ol-
gelmiştir. duğu halde geliyorlar. Yüksek 

Bu an' }'ıg" ınlardan bir elek- rütb .. Jı"l b" 'b" · k <l .. er ırı ırı ar asın an 
trik cc reyanı gibi geçecektir. kilis_eye akıyorlar: kilisenin iı;in-
Uzaktan bir uğultu işitilmekte dekı manzara, gittikçe daha 
ve bu uğultunun içinde milli azametli, daha ihtişamlı bir 
marşın melodileri duyulmak- renk alıyor. Dünyanın her ta-
tadır. Kralın muhafız süvari rafından gelmiş askerler ve 
alayı görünmiiştür. Mızrakla· diplomatlar üniformalar içinde 
rının uçlarındaki beyaz kırml7.l yantarafta yer alıyorlar. Londra 
bayraklar, sanki bir güvercin belediye reisi yanında Citynin 
sürüsü halkın üstünden geçi· en yaşlısı olduğu halde yerine 
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Bizimkiler · 
lstanbul Ankararacadde

sinin en meşhur tiplerinden 
bir kısmını, bizim muharrirler 
ve gazeteciler teşkil eder. Bun
lar eski Babıalinin epeyce çile 
çekip kaldırım çi~ncmiş esna
fından tutunuz, yeni yetişen, 
jestli, mestli, favorili vesaire· 
sine kadar karmakarışıktırlar. 
Zevkleri vardır, itiyatları var
dır, inhimakleri vardır. Çok· 
tandır gitmedim, bilmiyorum 
hala öyle mi? 

Bizim de bir Kemeraltıınız 
vardır ilamaşallah ... 

Profesör amatör, muharrir 
gazeteci, hep bu caddenin bir 
iki kıraethanesinde arzı didar 
eyleriz. Yazılarımızın eksiğini, 
noksanını, kavgalarımızı, yeni 
çıkan eserlerin, şu veya bu 
makalenin bütün münakaşa
larını buralarda yapar, bura· 
larda konuşuruz. 

Peşrev, Murad Çınarla baş
lar, irfanla tellenir, pullanır, 
bizim İbrahim, Yeni Asırcı 
arkadaşlar vesaire; ile tamam· 
lanır.. Gazeteciler ve muhar· 
rirler loncası, içinde yuvarla· 
nan tekerlemeler, hazan diğer 
müşterileri de alakadar eder. 

Yalnız, bizde de garip iti· 
yatlar başgöstermeğe başladı: 

Bol sigara, bu arada günde 
üç dört nargile, bu yetişmi· 
yormuş gibi, üstelik pipo .. 
Merhumenin acısından ne ma
rifet kanştırdığının (arkına va· 
ramıyanlar gibi, birini bırakıb 
birine sarılan mcslekdaşlar. 

palavra kulübüne kadar gidib 
burada\d zevatın feyiz ve na· 
sihatlerinden ilham alsak çok 
iyi olacak .. 

Çünkü benim anladığıma 
göre, bu şaşkınlık, daha ziyade, 
kafaların inkıbaza, çenelerin 
rehavek, mevzuların nedrete 
uğradığı zamanlarda vukubu· 
luyor.. Müstesnamız, Muradla 
İrfan ... 

Maamafih, Murad Çınar, As
keri otelinin köşesinde, yeni 
hafızlar gibi, Nedimden, Yah-

. ya Kemalden parçalar ezber· 
lemek ve espiriler hazırla-

:makla meşgul bulunduğu için, 
bizim hatamıza düşmuyor. Mes
lek erbabı, şu hali ile bir de 
meyhaneye düşerse, işte o va· 
kit matbuatın hali öyle foci 
olacak ki, Allah saklasın! 

Arkadaşlar, sigaranın birini 
söndiirüp pipoyu, onu bırakıb 
nargileyi tcllcndirdiktcn sonra, 
baş!arına böyle bir felaket 
geldiği takdir<lc lıcp beraber; 

Çıl..111.1111 ,\!lalı cııııcsiıı 
lllt") h.ıılt'deu 

Şarkısını söyliyeccklcrine 
hiç şi.iphenı yoktuı. Az kalsın 
unutuyordum: 

Bir de domino ve tavla İp· 
tilası ile haşrün •şr olmadayız. 

Ve bu itiyada, başkalarını 
da siirüklemişizdir. Kemeraltı· 
nın kızarmış köfte, helva, pa
ça ve kolonya ile karışık olan 
havasında, matbuat erkanının 

da kendisine mahsus bir ha
vnsının teessüs etnıemesı esa
sen i ın kansızdı. 

Fakat korkuyorum ki, bu 
hava bizi bir gün karaya 
oturtacak .. Çünkü sigarayı bı· 
raktıın, nargileye el uzattım. 

Bugünkü yazıma bakarsanız, 
dimağ feyzinin insanı nelere 
düşürebileceğini kolaylıkla an· 
!arsınız. 

Dış ticare imiz 
----------

936 ve 937 yılları içinde bazı 
ayların mukayeseleri 

/zmir "limanı 
•::L? Ankara - istatistik genel 
dircktörliiğünün hazırladığı is
iatistiklere göre Şubat ayında 
ihracatımız 11.675.151; idha· 
latımız .5.550.225 liradır. Ara
da ihracatımız lehine 6.125.926 
liralık bir fark vardır. 

Bu netice, 936 senesinin 
aynı ayı ile kıyaslanınca 937 
Şubat ayında ihracatımızın, 
936 Şubat ayına göre yüzde 
yüz on iki fazlalaştığı görü
lür. Buna mukabil idhalatımız 
yüzde yirmi beş azalmıştır. 

Asıl mühim nokta şudur: 

Ticaret muvazenesi 936 se· 
nesi Şubatında aleyhimize 
1.898.000 liralık bir açık gös· 
terirken 937 senesının aynı 

ayında 6.125 .000 lira gibi bü· 
yük bir rakamla lehimize ka· 
panmıştır. 

936 senesinin ilk iki ayında 
ticaret muvazenesi yalnız 

807 .000 liralık bir aktivite 
arzederken bu miktar 937 
senesının aynı aylarında 

15.507.000 lirayı bulmuştur. 
İhracatımızda yüzde 46 nisbe· 
tinde artış, idhalatımızda yüz
de 21 nisbetinde azalış ve 
genel ticaretimizde ise yüzde 
35 nisbetinde bir yükselme 
görülmektedir . 
lhracatlmızm taksimi 
Şubat 937 senesinde ihra· 

catımızın başlıca memleket· 
lere göre taksimi şudur: Al· 
manyaya, 7.449.000; Birleşik 

11Amerikayn 829.000; Italyaya 
668.000; fsviçreye 475.000: 
Sov' et R11syaya 445.000; in· 
giltereye 413 000: Çekoslo· 
vakyaya 301.000; Fransnya 
243.000: Yunanistana 93.000, 
diğer memleketlere Şubat ayı· 
na aid ihracat ve idhalat tab· 
!olarının tetkil-ınden de şu 
neticeler çıkmaktadır: 

Almanya, lsviçre, İngiltere, 
ÇelCoslovakya ve Fransa ile 
Şubat 1936 da ticaret muva· 
zenemiz aleyhimize İken ~~7 
Şubatında lehimize bir fark 
arzetmekteair. 

İtalya ile ticaret muvazenesi 
Şubat ayında 937 bin lira 
aleyhimize görünüyorsa da 
ilk iki aylık muvazene 130 
bin lira ile lehimizedir. 

936 senesinin ilk iki ayında 
diğer memleketlerle ticaret 
muvazen~si 1.616.000 liralık 
bir açık göstermektedir. 937 
senesinin ilk ayında ise bu 
miktar yüzde 74 azalarak 409 
bin liraya inmiştir. Amerika 
birleşik devletleri müstesna, 
diğerlerile ticaret muvazene
mizde lehimizde bir gelişme 
kaydedilmektedir. Amerika ile 
1936 senesinin ilk iki ayhk 
ticaret muvazenesi, lehimize 
1.742.000 lira bir fark gös· 
terirken, 937 senesinin aynı 
aylarında bu fark yüzde otuz 
iki nisbetinde düşerek 1.186.000 
liraya inmiştir. 

ödemişte çocuk bahçesi 

Şimdi, şu dakikada bizim Bahçenin açılmasından iki intiba 
Kemeraltı kütüphanesi hıtfızı Ödemiş, güzel bir çocuk bahçesine kavuşmuştur. Bu suretle 
kütübü hocamız Akif de gel· şehrin bir ihtiyacı daha karşılanmıştır. Yeni bahçen inin açılma 
di ve bana, enfiye uzattı. Va· merasimi, son bayram içinde yapılmıştır. Çocuklar, şehrin ta· 
rın kıyas eyleyin artık •. Enfi· nınnuş simaları, muallimler hazn bulunmuşlar, nutuklar veril·; 

- eiz det ın-ı Tiiüi~ •mi ,ıo unlar ve e lencclerle bu ün kutlulanmı lır. 
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~ Amerika ile J~ponya ara- oonsA 
ı sında zıddıye yoktur K 

• • -· ÜzUm sat.şiarı 
, Japon Harıcıye Nazının matbu- ç. Atıcı K. s. K. s. 

38 O. Arditi 11 75 

Dişine kadar '"silahlanmış~ bir-adamı 
geliyordu. Hem etrafı tedkik ediyor ---·{.a 

hem de saray pencerelerine bakıyordu. 

at mümessillerine beyanatı 
Tokyo, 7 (A.A.)- Dış Ba· 

kanı B. Satoh ilk defa olarak 
matbuata beyanatta bulun· 
muştur. Nazır, evelemirde 
komşu memleketlerle münase· 
hattaki salahı kaydetmiş, prens 
Chichibunun tnç giyme şenlik· 
lerinde hazır bulunmasının es· 
ki lngiliz • Japon dostluğunu 
ve dünya barışı için lazım 

iki memleket teşriki mesaisini 
takviye edeceğini bildirmiştir. 

münasebatını düzeltmek arzu· 
sunda olduğunu, iki memle
ketin de bu selahı samimi su· 
rette arzu ettiklerini kaydet· 
tikten sonra demiştir ki: 

9 75 
27 Ka. Taner 14 25 

9 K. o. m. Ali 15 25 

74 Yekun 
432704,5 Eski satış 

432778,5 U. satış 

Zahire satışları 

14 75 

15 25 

Yüzbaşı çıkınca. Kiyara sen· 
dcledi, 

- Casusluk, ihaneti 
Diye inliyerek şezlonga yu· 

varlandı. Artık felaket muhak
kaktı. Bu sırada Rozita içeriye 
girdi. Hizmetçi kızın da yüzü 
sapsarı idi. Şezlongun dibine 
diz çöktü: 

- Felaketi ·dedi· Sinorina, 
felaketi 

Kiyara doğruldu: 
- Söyle, sen de bir şey mi 

hissettin? 
- Tam bir muhasara altın· 

dayız ve o gelirse yakalana
cak! imkanı yok, kuş uçurt· 
mazi ar .. 

Kiyara, pencereye koştu. 
Etrafa baktı ve derhal geriye 
çekildi: 

Evet, artık Meçhul Korsan 
için kurtuluş imkanı yoktu, 
hizmetçiyi kollarından yakala· 
yıp sarstı. Muvazenesini, itida· 
lini tamamile kaybetmişti. Göz
leri, yerinden fırlamıştı. 

- Rozita -dedi- onu kur· 
tarmalıyız. O benim kurbanım 
olmamalıdır. Bu şehir haydut· 
larının kılıçları ile, o kahra· 
man ve asil korsanın ölme· 
sine tahammül edemem .. 

Hizmetçi kız, meyusane boy· 
nunu buktü. Hafif bir sesle: 

- Onu, ancak Allah kur· 
tarabilirl 

Dedi .. 
- Öyle ise gel, dua ede· 

lim, Allaha yalvaralım da onu 
kurtarsın .. 

ikisi de, Meryem ana hey
kelinin dibinde diz çöktüler, 
dua ettiler.. Sonra Kiyara, 
Rozitanın omuzuna elini koydu: 

- Haydi Rozita!. Her ne 
olursa olsun, siz vazifenizi ifa 
etmeğe çalışın! artık her şey 
Allaha kalmıştır. 

Hizmetçi kız, ses çıkarma· 
dan çekildi. Kiyara yalnız ka· 
lınca masasındaki koltuğa otur
du. Derin bir ümitsizlik içinde 
idi •. 

Kurtuluş imkanı yoktu. Onu 
öldüreceklerdi. Bir skandal 
olacaktı. Dedikodular kopa· 
caktı. 

Bunları düşündükçe, muva· 
zc.ınesini kaybedecek gibi olu· 
yordu. Saatler, zalim ve in
safsız bir ağırlıkla geçiyordu: 
Yüzbaşı Ventoriyo, prensesin 

yanından çıkınca esasen almış 
olduğu tertibatı kuvvetlendir· 
meğc başladı. Efrada sıkı sıkı 
talimat verdi. Meçhul Korsan, 
hiç şüphelenmeden pusuya 
düşecek ve kurtulamıyacaktı. 
Fakat yüzbaşı Ventori) o, Meç
hul Korsanın geleceğini bilmi· 
yor ve onu beklemiyordu. Sa· 
dece Dokaya, iş yapmakta ve 
çalışmakta olduğu zannını ver· 
mek istiyordu .. 

Fakat birdenbire durdu: 
- Peki, Sinorina neden 

asabileşiyor? Kendisi lehine 
bir tedbir alınmasına neden 
muhalefet göstermek istiyor? 
Cevap vermemesi, böyle işler· 
le uğraşmak istememesi belki 
terbiyesinin ve karakterin ikti· 
zasıdır. Fakat şiddet ve muha· 
lefeti neden?. Ben yanına gi-

------rince niçin müteheyyiçti?. Her 
zaman beni güler yüzle karşı· 
lıyan oda hizmetçisi, beni gö· 
rünce niçin şaşaladı, sasardı 

ve suratını astı? 
Dur, dur bakayım: 
Bu meyanda bahçe hizmet· 

çilerinden biri ile de işaret· 
leşti galiba! 

Yüzbaşı böyle düşünürken, 
rütbeli bir nefer ya"laştı, fısıl· 
dar gibi: 

- Karşı tarafta birini gör
müşler, sarayı tsırassut ediyor
muş. Şüpheli bir insanmış. 

Dedi. Yüzbaşı birdenbire 
toparlandı ve kendi kendine: 

- Tamam ·dedi- ilk defa 
az kalsın safdillik yapacaktım. 
Eğer Sinorinanın Meçhul Kor
sanla münasebeti yoksa nefer 
olmağa razıyım. 

Nefere: 
- Peki, git, hiç kimsenin 

gözü, bu işten başkasile meş· 
gul olmıyacak, anladın mı? 

Dedi.. Ve sonra ellerini 
oğuşturdu: 

- Ah, eğer hakikat tahmin 
ettiğim gibi çıkar ve ben de 
bu herifi yakalarsam, o vakit 
artık şöhretim her tarafı sara· 
cak, rütbe, mevki, servet, ni· 
şan her şey, her şey bulacağım. 

Askerler, köşeleri, köprü 
altlarını tutmuşlardı. Konuşu
yorlardı: 

- Şu Meçhul Korsanın ye· 
rine ben olmak isterdim .. 

- Haydi be karga suratlı 
herif, sana da yakışırdı yal. 

- Yok canım, b~n de ken· 
dimi bilirim zaten.. Laf ola 
beri gele.. Bu bir saadet de· 
ğil mi, bütün sarayları altüst 
ediyor yezid herif.. 

- Ortalıkta bir dedikodu 
dolaşıyor: 

Korsan Sinorina Kiyarayı 
seviyormuş.. Hatta, her ne 
pahasına olursa olsun saraya 
girmek istiyormuş .. 

- Yok canım, sevebilir, 
amma, kendi kafasını bile bile 
satırın altına atamaz. Venediğe 
harb ilan edip şehri topa 
tutacak değil ya bul 

- Evet amma, kimbilir ne 
marifet oynıyacak? 

- Öyle ise, tavuk gibi ya· 
kalanacaktır. Hele saraya yak· 
!aşsın, bitti, mahvoldu .. 

- Evet, kendisini ateşe at· 
mış olur. Böyle bir şeye cesa· 
ret edemez. 

- Biz böyle diyoruz amma, 
peki, bizi buralara niçin koy· 
dular. 

- Her ihtimale karşı Sino· 
rinayı korumak içini. 

- Laf .. ihtimal filan yok, 
bizim yüzbaşı kurd gibidir, 
burnu dehşetli koku alır .. 

- Kurd değil, köpek de 
şuna! 

- Ben öyle söyliyemem, 
sen de dilediğin gibi anla 
tulum bozması herifi. Sözümü 
kestin. Evet, yüzbaşının mut· 
lak bir şey sezdiği vardır .. 
Aksi takdirde bunu yapmazdı. 
Ne tasavvur ediyorum bili· 
yor musun? 

Söyl'! de duyalım!. 
- Meçhul Korsan, benim 

elime düşse.. Onu ben yaka
lasam. Şöyle, gırtlağından sı· 
kılmış horuz gibi bağırta ba· 
ğırta Dokanın huzuruna çıkar
sam .. 

- Hay abdal hay, sen onu 
ne sandın?. Karşına çıksa, 

korkundan ayaklarına kapa
nırdın .. 

- Doğru söylüyorsun ha· 
kikaten .. Neme lazım, o herif 
bu taraflara uğramasın, sara· 
yın öbür tarafından geçsin. 
Vakitsiz ölmeğe razı değilim 
doğrusu .. 

Pusudaki askerlerin konuş
maları, aşağı yukarı hep bu 
şekilde geçiyordu.. Yüzbaşı 
Ventoriyo da bir köşede yer 
almıştı. 

Kiyara, kendi oda~;nda buh
ran geçiriyordu. Titriyor, üşü· 
yor, dişleri biri birine çarpı· 
yordu: 

- Gelmese ·diye inliyordu· 
hiç gelmese .. Sözünde durmas! 

Fakat o takdirde, Meçhul 
Korsan, kıymetinden ve kal
binde uyandırdığı tesirden çok 
şeyler kaybedecekti. 

ikindi vakti idi. Liman kö
şesinden, prensesin sarayına 
doğru süratle ilerleyen bir 
kayık gözüktü. içinde yalnız 
bir kişi vardı.. Şimşek parıl· 
tıları ile dolu gözlerini, sık sık 
etrafta dolaştırıyor ve sonra 
sarayın pencerelerine bakı· 

yordu .. 
Sivrice, siyah sakalı vardı. 

Genç, yakışıklı, geniş omuzlu 
ve güzel bir erkc.kti. Esmer 
yüzündeki çatık kaşları, siyah 
gözlerinin kuvvetine yakışan 
bir şekilde yüzünü süslüyordu. 

Belinde uzun bir kılıç ve 
altın saplı bir kama vardı. 
Kayıkçıya: 

- Biraz yavaşla! 
Dedi.. Kayık ağırlaşır gibi 

oldu. Meçhul genç, etrafını 
araştırıyor ve hiç bir şey göre· 
miyordu. Yüzba~ı Ventoriyo da, 
tam bu sırada, diğer kayıklar 

arasından onu görmüş ve bir· 
denbire, yumruklarını sıkmıştı: 

- işte, saraya doğru gelen, 
bir yabancı.. Hem de baştan 
aşağı müsellah .. Etrafı tedkik 
ediyor.. Evet, bu adam, ya 
onun ta kendisidir ve yahut ta 
adamlarından biri ... 

- Sunu fJar -

Ruslar 
Yeni sistem harb gemi

leri yapıyorlar 
Vevyork, 7 (A.A.) - He

arst Trüstün Nevyork Ameri· 
kan gazetesine göre Bythlehm 
Steel kumpanyası Sovyetler 
birliği hesabına Vestvirginia 
tipinde 35,000 tonluk hir zırhlı 
yapacaktır. 

Çünkü Amerika hükumeti 
şimdi harb gemilerinin 16 pus
luk toplarla techizine muha· 
lefet etmemektedir. Zırhlıda 

16 pusluk 9 top ve tayyare
lere karşı müdafaa için de 
bir batarya mevcud olacaktır. 
Sovyet zırhlısının benziyeceği 
Vest Virginia gemisi Amerika 
harb filosunun en modern ve 
en çabuk zırhlısıdır. 

B. Satoh Çin ile ekonomik 
teşriki mesainin iki memleket 
arasında yaklaşmayı hazırladı· 
ğına kani [bulunduğunu ve 
fakat bilhassa Japon • Sovyet 

-Amerika ile Japonya ara· 
sında hiçbir zıddiyet ne de 
anlaşmazlık yoktur. iki mem· 
leket arasındaki münasebetler 
ilerlemektedir. Ve fnğilterede· 
ki Japon ve Amerika delege· 
leri iki memleket finans ve 
ticaret adamlarının noktai na· 
zarlarını bitibirlerine tebliğ 
suretile bütün dünyada ticaret 
hayatının uyanmasına hadim 
olabileceklerdir. 

Çu. Ginsi K. S. 
720 Buğday 6 

40 Ton P. çe. 3 35 
104 B. Pamuk 39 

475 Ken. pala. 250 

K. S. 
6 5625 

3 35 
43 50 

390 

Karşıya~a Yaman
lar kulübü 

Yarm Nazilliye gidecek 
Karşıyaka Yamanlar kulübü, 

inden bu rg ze b ı ı· n ı· b ,· r yarınki pazar günü tenezzüh 
• trenile Nazilliye gidecektir. 

kaç saniye içinde yandı Gençler; Naıillide bir maç ya· 
pacaklar, ve akşam trenile 

Zeblindeki yolculardan 34 kişi ölmüş ve döneceklerdir. .. ................... . 
64 kişi ağır surette yaralanmıştır cia ölduğunu ancak Alman 

Yolculardan Madam Dejner, 
hadise anında iki çocuğunu 
kucaklıyarak zeplinden atlamış 
ve kurtulmağa muvaffak ol· 
muşsa da kocası parçalan
mıştır. 

Alman hükumeti, dünyanın 
herlarafından binlerce taziyet 
telgrafları almaktadır. 

Amerika reisicumhuru B. 
Ruzvelt, Amerika Hariciye 
Nazırı Bay Korder Hul, 
Fransa Başvekili B. Leon Blum, 
Hariciye Nazırı B. Delbos, 
Hava Nazırı B. Piyer Kut, 
lngiltere Başvekili B. Baldvin, 
B. Eden, B. Mussolini, Kont 
Ciano ve bütün devletler reis· 
leri, hükumet erkanı B. Hit· 
lerc taziyet telgrafları çekmiş· 
lerdir. 

Hindenburg Zeplininde, yüz 
kişiden fazla yolcu vardı. 

Hadisenin vukukuu Berlinde 
anlaşılır anlaşılmaz, tahkikat 
için bir heyet ayrılmış ve bu 
heyet, tayyare ile Nevyorka 
hareket eylemiştir. 

Hindenburg zeplininin mü· 
hendisi, yeni yapılmakta olan 
daha büyük zepline gene (Hin· 
denburg) ismi verileceğini be· 
yan eylemiştir. 

Roma, 7 (Radyo) - Bütün 
g~zeteltr, Hindenburg Zepli· 
ninin uğradığı feci akıbetten 
dolayı müteessirane bahsedi
yorlar. 

Roma, 7 (Radyo) - Bütün 
Amerika gazeteleri, Hinden· 
burg Zeplininin yanmasından 
dolayı uzun yazılar yazmakta 
ve teessür göstermektedirler. 

Kazanın, fazla tasarruf için 
alınan bazı tertibattan ileri 
geldiği de söyleniyor. 

B. Hitler, felaket haberini 
alır almaz, ikamet etmekte ol· 
duğu (Berkerhafen} den Ber· 
line gelmiştir. 

Lakehurst, 7 (A.A.) - İn
filak vukua geldiği zaman 
Hindenburg balonu 21 inci 
Amerika seferini ikmal etmek 
üzere bulunuyordu. Balon ha· 
vanın biraz açılmasına inti
zaren bir saatten fazla Lake
hurst tayyare meydanının üze· 
rinde uçmuştur. Baş aşağı ol· 
duğu halde inmeğe hazırla
nirken kıç tarafınan müdhiş 
alevler fışkırmağa başlamış ve 
muazzam balon bir kaç sani· 
ye içinde bir alev kütlesi ha· 
line gelerek yere düşmüştür. 

Facieyı görenlerin söyledik
lerine göre balon, pek az bir 
yükseklıkte bulunuyordu. Fe· 
laketten bir kaç saniye evel 
yolcuların mendillerini salla
dıkları görülüyordu. 

Felaketi müteakıb vak'a ma· 
halline birçok itfaiye alayları 
gelmiştir. Birkaç saat geçme· 
den balonun yanına yaklaş· 
mak mümkün olmıyacağı zan-
nedilmektedir. Bu ateş yığının 
etrafında bir kordon vücude 
getirilmiştir. Ticaret Nazırı B. 
Rober ile Alınan sefiri Bay 
Luther enkazı görmek üzere 
tayyare ile Lakehursta gelmiş· 
lerdir. Kaptan lchman ile 
Prussun pek ağır bir vaziyette 
oldulrları söylenmektedir. ilk 
infilaktan sonra birçok küçük 
infilaklar vukua gelmiştir. Fe
laketzedelerin haykırışmaları 
aşikar surette işitilmiştir. Hü
kumet memurları tahkikata 
başlıyacaklardır. 

Berlin, 7 (A.A.) - Hinden· 
burg kazasını vaktilc öğrenip 
yazabilen gazete} r bu balo· 
nun arızasız birçk def al ar se· 
yahat etmiş olduğunu ve 
zeplinin ise altı senedenberi 
sayısız seferler yaptığını kay· 
deylemektedir. 

Bu felaketin Alman milleti 
için hiç beklenmedik bir fa-

milletinin bundan ürkmediğini 
ve pekaz bir zaman sonra 
Friedrichshafen inşaatının kı

sa bir zaman sonra yeniden 
Atlas denizlerini geçeceği 

beyan olunmaktadır. 
Lakehurst, 7 (A.A.) - Jep· 

lin müşkül bir seferden sonra 
12 saat teahhurla Nevyorka 
gelmişt!r. Birkaç saat sonra 
Avrupaya müteveccihen hare· 
ket edecekti. Felaketten üç 
saat ~onra hala tütmekte olan 
balon enkazından 3 infilak 
daha olmuştur. Polis kesif 
halk kütlesini ve felaketzede· 
lerin akrabalarını yerlerinde 
tutmağa uğraşmaktadır. 

Facianın şahitlerinden biri 

infilakın balonun ön tarahnda 
vukua gelmiş ve balonun top· 
raktan yüz metre kadar yük· 
sekte bulunduğu sırada pala· 
mar direğine takılmış olduğunu 
SÖ) !emiştir. 

infilak felaketine şahid olan 
kimseleri bu müthiş ateş ko· 
runun hararr.tinden kaçmağa 

mecbur etmiştir. Bununla be· 
raber çarçabuk üç cesed çı
karılmıştır. Bu cesedler o de
recede kömür haline gelmiştir . 
ki, hüviyetlerinin tayini müm· 
kün olamamıştır. 
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r İngiliz kralının 
B" ük ş f · tac giyme"merasimi 
u~ e ın Samsuna ayak bastığı o · · ... aıcs--

tarıh• .. ı · h - Başı 5 nci sahifede -
f gun, genç ığin areket ve bayı·am ı 

d 
.. götürü üyor. Davetliler geli• 

gü.n(i. Ü~ •. Zengin program hazırlandı liyorlar, geliyorlar, ardı arkası 
-:-_Baş~ 1 ıncı sag/ada - sağa döndürülmek ve en bü- kesilmeden geliyorlar. Avru-

tarıhindc öğleden sonra s t l ~ d ··k ··ık· A • • 1 ı·lb padaki hükümdarlar, devlet Alea k k' aa .:> e yu · mu ıye amırı o an aya 
nen ta ı stnd"o d k 1 · J • d d ııacaktır. • ın a ·ut ula· bakılmak şeklinde verilecektir. reıs erı oğru an doğruya mih· 

2 -: Yer d l ,, . 10 - Geçit resmi bitince rabın yanıbaşında yer alıyorlar. 
ar ıgı ve genış b.. .. ..x. . H' d' Af 'k yerlerin uzaklığı d I .

1 
b utun o5rencı ve sporcular ın ıstan ve rı anın mümes· 

1 ° ayısı e ay• Tozkopn n ... d'kk silleri kilisenin içine ayrı bir 
rakma ya nız orta dereceli resmi k d r n~.n v~recegı ı at 
o ullar]a Kült" 1. . uman ası uzerıne ve bando- ihtişam veriyorlar. Taç ve ni-
k I" ur ısesı ve spor d · · k"I f "kl.. 1 ld ) u upleri İştirak d kl ,. nun a ıştıra ı e stı al mar- şan arm pırı ıyan pır anta ve 

3 e ece eraar. .. ı· ki l ı k'I' · ı 1 ğ · · - Vakti" d h d şmı soy ıyece er, marş söyle- e mas arı, ı ısenın oş u u JÇm· 
1 n e sa a a top· . k 'b·· d d 1 f k k b k anmış olmak . . 

1 
k mr en, trı unle alan arasında- e uvar ara u a ışı ene -

1 ıçın ge ece k. h - . ı · k · · ı o an öğrencile I b ı ususı yerme bayrak çeki- en a settırıyor ar. 
l r e ser est spor- l k . N h b k ı cu ar okul k 1.. 1 . d ece tır. i ayet irço saat er geç-

h k 
ve u up erın en 

are et e<l k k 11 - Bayrak merasiminden tikten sonra, her hareket du-ere en ısa yoldan 
stady001 • d sonra Erkek Lisesinden bir ruyor. Kilisenin korosu teren· 
KEültür li:esIT:, e~~=l~~~esf a~:: öğrenci, 19 Mayısın mana ve nüm etmeğe başlıyor ve bu 

nstitüsu" ·· d ' önemi ile s_por ve ı'imnastı"g" j... sırada <la Kenterburi pesko-
b .. 1 nun gün üz kısmı, " 

o ge s k I karakter teşkilinde ve yurd posu, yanındakilerle birlikte, 
O 

anat o u u ve Karataş 

1 
rtaokulu Kışla alanında top· saygısındaki değeri uzerınc kilisenin batı tarafındaki büyük 

~-narak en çok saat 13 30 da veciz bir söylev verecektir. kapısına doğru ilerliyor. Bu 
Y_~rüyüşe geçeceklerdir. 'su yü· 12 - Söylev bitince Erkek arada kral ile kraliçe de ki· 
ruy6şte en önde askeri bando öğrencilerle sporcular sahayı liseye gelmişlerdir. :e. her okulun önünde kendi bırakacaklar, pistle alan ara· Koro "Tanrımızın evine gir-
ızcıleri olduğu hald sındaki boş yerleri Tozkopa- mek istiyoruz,, koralini teren-
gözetilecektir: Kız 1. e, ~u Ks'.~1a ranın gösterP.ceği sıra dahi· nüm ederken, kral ile kraliçe 
tür ı· · C ısesı, u • ı· d · • de mihrabın ortasına dog" ru ısesı umh · K ın e ışgaı edeceklerdir. 
titüsü B~I ur~yet ız Ens- 13 ç ilerledikten sonra, diz çökerek 

1 o ge Sanat okulu Ka- - ok kısa bir zamana 
rataş Orta k I ' sığması Jazımgelen bu ışın sessizce ve büyük bir huşu 
kulüpleri. o u u, spor (semtin) arkasından talimatnamedeki içinde dua etmeğe başlıyorlar. 

4 G jimnastik hareketleri gelecek Kilisenin içinde ne bir hare-
ket e-de e~ek kışladan hare· ket, ne de bir ses var. Fakat nle ve bu hareketler öğretmen 
topluluğu r~n,. gerekse, okul bayan Turan tarafından idare bu sessizlik birkaç dakikachın 
alanı nlınde ayrıca yol edilecektir. fazla sürmüyor. Kenterburi 

arın başında jimnastik ··.. k d B k"l 
rletmenleri bulunacak Kog- 14 - Kızların hareketleri bi· pes oposu yanın a aşve ı 
adan h k ve tş- t.ince sahayı erkeklere terke· muavini, başmabeyinci ve sa-
.. are et edenler ·· ·· 1 'd h ld Yoşte, Nuri Tozko yuru- decekler ve çok kısa bir fa- ray mareşa ı oı uğu a e, 
altında y J 1 paranın emri sıla ile erkeklerin hareketi şimal ve cenuba, doğu ve ba-

5 Ao a acaklardır. başlıyacaktır. Erkeklere Erkek tıya dönerek her defasında 
A - lana kız .. .. · · l l k l lsancak ilk k ogrencıler Lisesi jimnastik öğretmeni Ôz· "~ır er, siz ere ra ımız Corcu 
Öğrencile do ulundan, erkek bek kumanda verecektir. tanıtıyorum. Hepiniz, ona karşı 
sındak' r e stadyom ~rka- 15 _ Öğrencilerin ıımnas- beslediğiniz saygıyı göster· 

ı arsada ı 1 b l 
sporcula soyunmuş ve tik hareketlerine kumanda e- meğe ge miş u unuyorsunuz. 
yinrniş ~ds~or elbiselerini gi- deceklerin orada ödev yap- Bunu is bat etmek arzusunda · 
tribün o u ları halde, kızlar malarına bir engel çıkarsa mısınız?" diye soruyor. 
erkekler 

0::~ındnki geçitten, Tozkoparanın münasib göre· Bu sorgu ile birlikte kral da 
Pısından . yomun arka ka- ceği başka jimnastik öğret- yüzünü dört istikamete çevı-
grup kendfırec:~ler ve her menleri kumandayı ele ala- riyor. Borazanlar çalıyor, "Tan-

6 Yerını alacakt k l k 'd 1 k' - Al ır. caklardır. rı ra ı orusun,, nı a arı ı-
nnda d - 1 ld resminde .. - .. uruş ve geçit- 16 - Ôg" rencilcrin ıımnas- iseyi uğu atıyor. 

d yuruyuş sı S t k t · 1 an, yani c" 1 rası, sağ. tik hareketleri bitince kız- ıra ar ı aç gıymcye ge. 
itibaren şöyJ~~r~ kapısından lar ve erkekler elbiselerini mi~tir. Evvela devlet kılıcı, 

I< ondan sonra, altın mahmuzlar, 
ız lises"j giymek uzere intizam da-

Kültür lises/ ~ 1 ona mülhak bilinde ve süratle Alsancak devlet asaları, dünya sembolü 
retnıen ok I ız arı, Kız öğ- okuluna ve yukarıda adı ge· sayılan elma krala veriliyor ve 
enstı"t·· .. u u, Cumhuriyet k ki bu emanetlerin her verilişinde I Usu Bu O ız çen arsaya gcçece er ve son· 
arı, Erk:k ı· ca. rtaokul kız- ra gene sporcuları seyretmek ayrı bir seremoni yapılmakta-

l<ültür lise:~esı,b !Jecim lisesi, üzere intizar yerlerine gelecek· dır. Nihayet üç buçuk kilo 
okulu Buca O 0 ge san'at lerdir. ağırlığındaki tacı Kenterburi 
leri K rlaokuJu erkek- . 17 - Ôg" rencilcrin ı'imnas· peskoposu kralın başına geçi· 

' arataş Ortaokul K k riyor. Tekrar "Tanrı kralı ko-
Şıyaka O t k 1 u, ar- tı hareketlerinden sonra spor-
lerj J !' ao u u, spor kulüp- cuların gösterileri başlıyacak· rusun,, milli marşı söyleniyor; 

7, _zmır Türkkuşu. t kilise uğulduyor, inliyor. Gene 
H k bır. Bu gösterilerin arkası; ·en 

işcraf e~. o ulun alanda aşt borazanlar çalıyor. "Kralımıza 
c. ed - a muzıka arkasında yuka-

boş ecegı cephe · arkada rıdaki sıray .. .. .. .
1 

Allah uzun ömürler versin!,, 
Öğre:~r kalmamak şartile - ve a gore ogrencı er seslerinin ardı arkası kesilmi-
lece _cı sayısının teşkil edebi- h ld so~ra sporcular olduğu yor. Altın mahmuzlardan ma· 

gı de · k ı d b~ .. e ayrama iştirak eden 
tutabifec ~~nk o izilerinin ulun öğren · ada .hemen hemen aynı şeyler 

egı ad 1 ._ t l cı ve sporcuların k 1 d d 8 _ · ar o acardır. op ~~a stadyomdan çıkıp ra içcye e verilerek ona a 
rnano 

1
Her türlü yürüyüşlerde Ataturk anıdına ·el k k taç giydiriliyor. 

k c.a ar r·· k malarına vakit b,,. ken k ot A k V . d k. abut e ' . ur ordusunun "dd ıra aca hır rtı estmınster e ı taç 
g" tmış bul d .. · muk et içinde- alınmış ola- giyme töreni bitmiştir. Kral 

okre tertip du'rlı ~gu nızama ca tır. 
ca hr. e ı mış buluna· ile kraliçe arabalarına binerek 

G .. 18 - S~hndan çıkılıp Ata- milyonlarca tebaalarının dol· 
.. erek kış! d turk heykelınc doğru r . d d .. L <l k ki d 
o~tnnc· a an hareket eden k k ge ınır- ur ugu on ra so ·a arın an 

.... 1 en muzı anın ara verdi"· teks~ " ve sporcular ve ge- I d 10 gı za- geçerek Bukingham sarayına 
ek il "'Yrıca t d man ar a uncu yıl veya spor- dönüyorlar. 

u ar s a yoma giden culRr marşı söylenecektir. T, 
marşlar s~~ spor kulüpleri 19 - Atatu'"rk d aç giyme ki oyJiy k , anı ına ko- • • • • b 

Sce erdir. ere alana 2"ide- nacak çelenkler birisi bütün merasımı rcrn Ü-
fadyomd kız öğrenciler adıııa, birisi yük hazırİıklar var .. 

fjb9 - Ta~Yapılacak tören bütün erkek öğrenciler adına, Londra, 7 (Radyo) _ Taç 
ay olduğu hs~at 15 te başta biri de sporcular adına olmak giyme merasimi hazırlıkları 

•nutan, ş. b a de asker-ı Ko- u··zere üçten asag" ı olmıy:ıcaktır. bütu"n ha 1 ·ı d k ka \\t ay I; . · rarc ı e evam etme ·· 

B 
nı, Kültü o' alkevı Baş- 20 - Çelenkler konduktan tedir. Londranın en kenar ma· 
aşk r İrekt·· ·· S d ı· l k d" h il 1 an1 v oru, por sonra herkes er ıtop u en ı a c eri hile şimdiden süslen-

~İ.İtekkep ~c~~er .. v zatlardan yerine dönecektir. miştir. ~ralın geçeceği ycrler-
0rcuların ogrenci ve .Bıçakla yaralamak de genış tribiinler yapılmıştır. 

!cftiş Yapa akral larında gezerek Sahil park gazinosunda bah· Merasime iştirak etmek üzere 
t:!r b't ca ardır Teft" b' H d H d k 1 ı nıez . · ış ı- çıvan• alil oğlu Mchme sar· ay par a top anmış asker 
ca~ bu g':çıt resmi yapıla- hoş olarak rezalet çıkardığın· 1200 zabit 14,000 neferdir. 
:~ltıkün ;,:~t 8.~ aralıkla ve dan önlemek istiyen garson Vestenede 3000 asker toplan-

tır. surat1c yapıla· Mustafa oğlu Rifall bıçakla mıştır. 
Cieçit sol ayağından hafif surette ya- Bahriye ve dominyonlar kı-

resmindc selam, baş ralamış ve suçlu yakalanmıştır. taatı bunlardan hariçtir. 

lzmir belediyesinden: 
1 - Beher metro murab

baı iki yüz kuruştan bin altı 
yüz on lira bedeli muhammen· 
le 63 sayıla adanın 805 metro 
murabbaındaki 27-28 sayılı 
arsalarının sntış1 başkatiplik· 
teki şartname veçhile 2115/937 
Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için yüz yırmı 
lira yetmiş beş kuruşluk mu· 
vakkat teminat makbuıu veya 
banka teminat mektebu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Beher metro murab· 
baı iki yüz kuruştan sekiz yüz 
beş lira bedeli muhammenle 
63 sayılı adanın 402 buçuk 
metro murabbamdaki 29 sa
yılı arsasının satışı başkatiplik· 

teki şartname veçhile 21/5/937 
Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile· 
cel.tir. iştirak için altmış lira 
otuz sekiz kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saalta encümene ge· 
linir. 4 8 12 15 5253 

Kırk beş lira bedeli keşifli 
köprüde dere kenarında yapı
lacak muhafaza duvarı işi baş
katibJikteki şartname veçhile 
25-5-937 safı günü saat ona!· 
tına pazarlıkla ihale edilecek-
tir. İştirak için üç buçuk lira
lık muvakkat teminat makbu-
zu ile söylenen ğün ve saatte 
encümene gelinir. 

8 11 11 18 
lzmirde Memleket hastanesi 

arkasında dere başı sokağında 
kaptan Aliye aid evin bahçe
sinde 100 metre murabbaı 
yerin hastahane namına vila
yetçe istimlakine karar veril· 
ıniş ve istimlak kararnamesi· 
niıı altı ve yedinci maddeleri· 
ne tevfikan seçilen heyet ma· 
rifetile 621 lira kıymet takdir 
edilmiş olmakla bu bapta ala-
kadarların bir itirazları varsa 
hakkı itirazlarım onuncu mad-
deye istimal etmeleri için key· 
fiyet 8 inci maddeye tevfikan 
ilan olunur. 1418 

lzmir İkinci Hukuk mahke· 
mesinden: 

İzmir Uzunyolda fzmirli so
kağmda 16 sayılı evde oturan 
Mustafa mahkemey<> müraca· 
atla aldığı Dündar soy adının 
Sever soyadilc değiştirilmesini 
istemiş olmakla yapılan mu-
hakeme sonunda: Davacının 
kendi arzusu hilafına nüfüs 
idaresince verilen Dündar soy 
adının değiştirilerek yerine Se-
ver soyadının yazılmasına 
6/4/937 tarihinde karar veril· 
diği medeni kanunun 26 ıncı 
maddesi hiikmüne göre ilan 
olunur. 1411 

İzmir İkinci Hukuk mahkc· 
mesin<len: 

Karşıyaka bahariye bahçe 
içi 18-21 hanede ismet tara· 
fından Karşıyaka bahariye C. 
14·3 evde gümrük memurla· 
rından ilyaz Yılmaz aleyhine 
açtığı boşanma davasınc.lan 
dolayı yevmi muayyende mah-
kemede hazır bulunması için 
müddeaaleyh ha~kında ilanen 
tebligat icrn edildiği halde 
müddeaaleyh gelmemiş ve da-
vacının isteğile gıyaben mua
mele yapılmasına ve gıyab 

kararının bir suretinin mahke· 
me divanhanesine talikına ka
rar verilerek bu baptaki tah· 
kikat 2 6/937 Çarşamba gu· 
nunc bırakılmış olduğundan 
yazılı günde saat 1 O raddele
lerinde tahkikat hakimi huzu
runda müddenaleyhin esaleten 
hazır bulunması veya tarafın
dan vekiJ göndermesi lüzumu 
aksi takdirde bir daha tahki
kat ve muhakemeye kabul 
edilemiycceği hususu H. U. 
M. K. tebligat faslına tevfikan 
teblig makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur.1416 

Sayfa !1 

lzmir vilayeti muhasebei hu 
susiye müdürlüğünden 
Numarası Cinsi Mevkii 

473 Dükkan Karantinada San'atlar mckt~bi rcınmda 
13 ,, Ali paşa meydanında 
22 ,, 3 üncü Karaosman sokağınd11 
33 Mağaza ikinci belediye caddesinde} 

35 " " " " 
116 ,, Peştemalcılarda 
29 Dolap Bakır bedesteninde 
17 Mağaza Bekir paşa hanında 

113 Dükk5n Karşıyaka Kemalpaşa cadde:;incJ 
10 Baraka Karşıyakada celal bey sokağında 
85/87 Fınn Karşıyaka iktısat sokıığrnda 

247 Fırın yeri f zmirde Kemer caddesinde 
. 16/18 Dükkan Ali paşa meydanında 

8 ,, fzmirde mirikelam hanı yanında 
f darei Hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsleri 

gösterilen 14 parça akar üç sene müddetle kiraya verilmek 
üzere temdiden 10 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır, 
Kirasına istekli olanların ihale günü olan 13/51937 perşembe 
günü saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte vilayet daimi 
encümenine <lllÜracaatları ilan olunur. 8 9 11 12 1407 

• 
1 

i 1 an 
aşe riel k 

e 
d 

sisatı birlik 
ümeni reisliğin 

n: 
1 Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumi elektrik 

tesisatından yalnız santral kısmı Nafıa vekaletinden 
tasdikli proje, plan ve keşifnameleri mucibince 37825 
lira keşif bedeli ile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A - Eksilbne 
şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartname, 

tesisat projesi. B - Mukavele proj~si. C - Plan ve 
projeler. · 
istekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde (Manisa 
şehri elektrik tesisatı birlik encümeni) reisliğinden 
alırlar. 

3 - Eksiltme 21-6-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Manisa hükumet konağında (vilayet umu· 
mi meclisi salonunda) toplanacak olan birlik encüme-
nince yapılacaktır. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira mu· 
vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 
A - Nafıa vekaletinden alınmış elektrik tesisatı mü· 
teahhitliği vesikası. B - 937 yılına aid Ticaret odası 
vesikası. 

5 - Eksıltmeye gireceklerin bizzat mühendis olması veya 
bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin yapıla· 
cağı ve tesisat müddetince işin başında lbulunduraca
ğını taahhüt etmesi Iazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa
attan bir saat evveline kadar Manisa hükumet konağı • 
meclisi umumi salonunda müteşekkil elektrik birliği 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 8-14-21-28 1414 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 100000 

yüz bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 
3 İhalesi 25 mayıs 937 salı günü saat 11 de M. M. V. 

Sat. Al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 ilk tminat parası 15950 liradır. 
4 Şartnamesini 1525 kuruşa almak ve örneklerini g~r-

k · t' ı · h 'r gün M M. V. Sat. Al. komıs-me ıs ıyen erın c · 

yonuna müracaatları, 
5 - Münakasaya gireceklerin ticaret odasında& kayıtlı ol· 

maları şart olmakla beraber 2490 sayı.lı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerınde yazılı ve· 
sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. komisyo· 
nuna vermeleri: 8 l O 15 22 1400 

İzmir Tramvay ve 
Elektrik şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın 9 Mayıs 1937 de 
saat 9 dan 15 e kadar Buca 
nahiyesinde kesileceği sayın 
:ıbonelerimiıcc bilinmek üzere 
ilan olunur. 

Bugünden itibaren ve mu· 
vakkaten tenvirat tarifesine 
tabi olup müesses kudre~i en 
az 700 vat olan elektrik ci
hazları kullanan atelyelerc da· 
hi çifte tarif eli elektrik sayaç· 
lar verileceği sayın abonele
rimizcc bilinmek üzere ilan 
olunur. 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri -
ROYAL NEDERLAND 

VAPUR KUMPANYASININ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

8 Mayıs 937 

.. GANYMEDES,, vapuru = 
13 Mayısta bekleniyor yükü- H ©l m ©j Ü NÜ~ IFD et r a ifil~ a lr = : 
nü tahliyeden sonra BURGAS = ~ 'V C) ~ ~ 
VARNA ve KôSTENCEye =s = 
yü~~;~;~~s .. vapuru 20·S- =-= ıhhat Eczahan esı· = 
37 de gelip AMSTERDAM, _ _ - -ve HAMBURG için yükleye- = 
cektir. ~ nde bulunur. -

' 'VU LCAN US,' vapuru 20- • 111111111111fiil11111111111fi11111111111111(filililll111111111111111111111111111111111111111fi1111111111111111111111111111111111111111fi1111111ilfi111111 IU• 
5-37 de gelip yükünü tahli-
yeden sonra BURGAS VAR
NA ve KôSTENCE için yük· 
Jeyecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINJEN KUMPANYASININ 

"SAlMA,, vapuru 28-5-37 
bekleniyor doğru ANVERS 
ve ROTTERDAM HAMBU· 
RG, GDYNIA ve SKANDI
NAVIA limanları için yükle
yecektir. 

SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAVA,, vapuru 19· 

5-37 de bekleniyor MALTA, 
CENOV A ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
!)aha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

W. F. H. V AN-ı 
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

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

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

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"E.AMINSTER,, vapuru 29 
Nisana doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA,, vapuru 10 
Mayısa doğru bekleniliyor. 

- • Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla müteharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 

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

NEV-YORK için yük alacaktır '••----ll!m• 
Birinci Sınıf Mutahassıs PiRE AKTARMASI, SEYRi 

SEFERLER ı Dr. Demir Ali 
"EXCAMBION,, vapuru 7 1 

Mayısta NEV-YORK ve SOS· 
1 

TON için PIREden hareket 
edecektir. ı 

"EXCHGRDA,, vapuru 21 
Mayısta NEV-YORK ve BOS· 
TON için PlREden hareket 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 

Kamçı oğlu 

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

T rlefon : 3479 

ROISE DANUBE MARl
TIME 

"DUNA,, vapuru 12 Ma-
yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA LINZ ve Vl
Y ANA için yük alacaktır. 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll

NES LTD. 
.. ALGERIAN.. vapuru 5 

Mayısta LONDRA, HULE ve 
ANVERSten gelip yük çıka
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HuLL 
için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 27 Ma
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 

racak ve aynı zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

EGYPTIAN .. vapuru Mayıs 
nihayetinde LIVERPOOL ve 
SW ANSEAdan gelip yük çı
karacak ve aynı zamanda Ll
VERPOOL için yük alacaktır. 
TEH GENERAL STEAM 

NAVIGA TION C. L TD. 
"ADJUTANT,, vapuru 5 

Mayısta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGION,, vapuru 13 ya· 

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

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

PHELPS LiNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 26 Mayıs beklenil-
mekte NEV-YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMU MI DENiZ ACENT A· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

DEN NoRsKE MıDDEL· •ıııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor ,,11111ıııııııııııınıııııııııı~_ 
HAVSLINJE -

Zengin bir servetin anahtarı olan yeni pl3n başladı 

Salihli belediye reisliğinden 
Şehri~ .yolları ile sok~kl.arın.ın 1. ~aziran 937 ila 31 Mayıs 

938 tarıhıne kadar temızlık ışlerı bır sene müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

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

Çeşme Ziraat bankasından: 
Çeşme Ziraat bankasının ılıcadaki dört oda bir salon bir 

mutbak bir çamaşırhane 160 metre murabbaında avlusu müş
temil banyolu evin 1/6 937 tarihinden 1/10/937 tarihine ka· 
dar dört aylık icarı 28/4/937 gününden itibaren 21 gün müd· 
detle açık artırmağa çıkarılmıştır. Sürülen pey haddi layik gö
rüldüğü taktirde 18 151 937 pazartesi günü saat 16 da iha· 
lesi yapılacağından taliplerin Çeşme Ziraat bankasına müraca· 
atları. 4 8 12 16 1343 , 

Gazi Bulvarmda 

lzmir Sağlık Evi • 

Müessis ve Müdürü 
Dr. Operatör Milat Baran 

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

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli 42000 lira 100 ton üstüpü 24/5/37 pa· 

zartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alıncaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3150 lir alık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7 /5/936 gün 
ve 32'.}7 No. h nushasında intişar etmiş olan talimatnamr: 
dairesinde alının ış vesika ve tekliflerini ayni gün ve saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, izmir ve 
Adana veznelerinde satılmaktadır. 1129/ 1389 8 10 12 14 

Alsancak Şehitler Yadigar sokağında A 13 kapı No. lı 

ambarın deniz tarafındaki meyan kökü depo edilen 1763 
metre murabbaı genişliğindeki kısmı 20/5/937 perşembe günü 
saat 15 te İzmir Alsancak 8 inci işletme hinasında açık artır· 
ma usulile iiç sene için kiraya verilecektir. Muhammen üç se
nc !.k kira bedeli 7200 liradır. isteklilerin % 7,5 nispetinde 
muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan vesikalar ve işe gir· 
meye manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle 
muayyen vakıtta Alsancakta 8 inci işletme komisyon reisliğine 
müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

8 15 1381 
Menemen istasyknu civarında Fer hat oğlu Hilminin icarı 

altındaki idaremize aid kahvehane büfe üç sene müddetle ve 

,,JESSMORE,, vapuru 9 , 
Mayısta beklenileniliyor. LI
VERPOOL ve ANVERS li
manlanndan yük tahliye ede
cek ve .BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAILE limanla
nna yük alacaktır. 

"SARDı~ıl,~ ~otörü 22 : A. Kemal Tonay 
Mayısta PiRE, ISKENDERI- = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları = = pazarlık usulile 21/5/937 cuma günü saat 16 da İzmir Alsan· 

çak 8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. Muhanı· 
men üç senelik kira bedeli 240 liradır. İsteklilerin yüzde yedi 
buçuk nispetinde muvakkat teminat yatırmalara ve işe girmeye 
manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyannamelerle 
muayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler 
Menemen istasyon yazıhanesinden ve komisyondan parasıı 

YE, DIEPPE ve NORVEÇ - s· · · S f M h -limanlarına hareket edecektir. - ırı ncı ını uta assısı = 
Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

- (Verem ve saire ) :: 
_ Basuıalıaue i~tasyonu karfJsındaki Dibek sokak başında 30 Hyılı =: = ev ve muayenehanesinde ı.::abalı saat 3 den ak~aw saat 6 ya -
- kaılar ha~talannı kabul ~der = 

alınır. 8 15 1415 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAZ, VARNA, KôS
TENCE, SULINA GALATZ 
ve IBRAILE limanları için • 

• lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111ill111 Telefon : 4 115 111111 llil 
................. iıiıiııiıiıiııi ......................................... ..,. 

yük alacaktır. Pu·· rıien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b-
soc. ROYALE HONG· ' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


