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11 
N i SA N .. 9.3 7 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

ismet /nönü, Belgradda 10 gün kalacak 

Sevgili Başlıak:anımız bugün Js. 
tanbuldan 'lle10rrada hareket ediyor. 
Bu satırlar okuodugu sırada kendi· 
lcri de Yugoslavya hük(unct mer· 
kezine varm11 olacaklardır. 

Tdgraflann lıaLer \'erdiğine 

gôre Sofyada trenin tevakkufundao 
bilistifade Bulgar Başvekili ile gö· 
rittmek fıraatına nail olacak olan 
Genernl İsmet İnönü Delgr:ıdda 
dört giln kud:ır kalacak ve bo 
müddet zarfında Yugoslavya Baş· 

~ekili ile müteaddid ve semereli 
müllkotlarlla bulunacak.hr. 

Baı-rekilimize Hariciye V ddli· 
m1z de rera'kat etmekte olJuAu için 
bu ziyaret n görüşmelerin ik1i 
memleketin mlletalt.bcl münasebet· 
lm ve milletler arası ıolh davırsı 

itıbarile biiyük bir e'lıemmiyet ar· 
tetmekte olduğuna ıüphe edilemez. 

İki dott ve mflttef ik. hük6met 
rehinin ba firsaıtan iıtifade ederek 
gerek iki hiik.Qmet anııodni mil· 
ııaae1>etlere aaha meeud ve daha 
fOnlulUt inkiaa'ftar temia etmek 
noktasından Tc gerek Küçilk an· 
tant ile Balkan antantının bttıf 

nbasın<la zaten aynı olmaya nıll'.l· 

zed bo1unao umumt siyasetlerini 
telif etmek bakımındatı mühim 
kırman varadlklan tabiidir. 

Yugoelavya payitahtı bu ıon 

ğftnlei'ile milletler arası aiyasetinin 
tecelliyatı itibarile mühim bir mer· 
kez halim aldı. 

Filhakika &<>n on bea gftn zar. 
tındı liu doıt hilkılmetin muktedir 
Bıtyekili birçok mieaf irler kabul 
~ti. Evvela ltalya Hariciye Nazın 
ile g6i'üftü. Umumi hıırbdenheri 
yerdiğerine yan l>a'kmakteıı hali 
kalmamıf o1ao Yogoılavya ile hal· 
ya aranndaki bu ilk. umimt tema· 
ıın uelictli meıud bir hadise, yani 
iki hük.ılmet araıında bir doıtluk 

muahedesi akdi ş<"klioae tecelli 
etti. 

Bô •iyareti iKüçük antant Ha· 
riciye Naınrlannın gene Belgradda 
yaphklan toplantı takib etti. Bu 
t0pl11ot1dan kendi siyasetleri heııabı· 
na baiı faydıılar memul~ eden bir 
iki hüyök devlet sukutu hayale 
8Afamadı1ar değil, fakat her halde 
fi~ük itilafın mü'ltakhel faaliyeti 

itibarile büyiik faydalar basıl ol•· 
eatI anlttşıldı. 

Küçük antantın hu içtimamı 

hemen hemen de fasılasız Lir ~
kilde Çekoılovakya devlet reiıinin 
Betgrada yaptığı ziyaret ve nihayet 
itte onu da büyük Başvek.ilimizio 

Belgrad aeyahati takib etti. 
Acaba ne oluyor? Ne olacak?. 
Bütün dünya gaıetel('rİ Bel· 

gradda bn yekdiğerini ta~ib eden 
temas ve mflıakerelerin tefsirlerile 

4ioludvr. 
Alman gazetelerine &<>rareanıs 

erUmndan birinin İtalya ile oyuo· 
1llaaı diğerinin de Sovyet Rusyaya 
Yalr.laomaeı yilıDnden Küçük itiJAf 
•rtık merkezi A vrupadaki mana ve 
ehemmiyetini bybetmiotir. 

Fransız gazetelerine bakaraanız 
't agoeln1a yavao yHao Küçnk an· 
'-nuan aynlmak, hattl bu itilAfa 
°lllaköı bir ıiyaaet takib etmek yo· 
'1unu tutmuıtur. 

Acaba hakikat nerede?. 
Bize kalırsa hakikat ne orada, 

- lteride ..dece Belgraddadır. 
Küçük antant dünya aiyateti· 

nin her tec.lliainde mfltterek men· 
faatlere malik, milıterek hareketli 

- Sona 1 inci aalaf/ede -
Hamdi "'6Mt Çaıapır 

Yugoslavya Başvekili Bay Stoqadinoviçin Ankarayı 
~igaretinde alınmış bır resmi 

lsıarıbul, 10 (A.A.) - Baıvekil 
ismet in önü ve ref ikıılan bu &a· 

bah 9,30 da hususi bir trenle Hay· 
datpaşaya muvasalat etmişlerdir. 

~ehrimizde bulunmakta olan Bari· 
ciye ve Mıtliye Vekilleri General 
lnönünü Pendik.te karşılamışlardır. 

Haydarpaşa iıda!!yonunda Baş· 
vekil İstanbul Yali ve belediyi'! reisi 
Muhiddin Üatünda~, harb akade· 
misi kumandanı General Ali Fuad, 
donanma kumandanı emiral Şükrü 

Okan, İstanbul kumandanı General 
Ilaliıı, vilayet ve beleıJiye mnavin· 
leri, Yugoslavya sefir ve kooııo· 

loshanesi erkfinı, üniversite rektörü 
ve dekanları ve profeeörleri, Cum· 
huriyet Halk Partisi vilayet, kasa 
nahiye 'fC ocak idare heyetleri aza· 
za8J, bankalar, inhisarlar ve diğer 
mali müesseseler direktörleri yük· 
ıek. memurlar, mülki, adli ve a~ke· 
ri rical tarafından karşılaomıttır. 

- Sonu 5 inci sahifede -

ispanyada harb 

Cumhuriyetçiler, asileri 
ric'ate icbar ettiler 

---------"'--Dünkü hücumdan sonra Karabansel has-
tanesi milisler tarafından zaptedildi 

Camhariget için kan döken lspangol dilberleri 
Seo·Jan,Doloı, 10 (Rıı.dyo) - kıt'aları fecir \'ak.ti Cesadel Campo 

fıpanya cumhuriyet tayyareleri ve Pardo mıntakalannda ~iddetli 
Kordo ve Mervillayı \' aladolid bir taarruza geçere\( Locapilla mev• 
Garini, Soragoz iıtat'yonunu bom· zilerile eski me:ıarlığı ve meşhur 
balamıılardır. Bu taarruz uilere Cueeta De Lat1 Perdicce civarında 
çok zarar vermiotir. bir ıırıı i~gal etmek euretilc ünİ· 

Asi tayyareler de Andubera tay· vtrsite mahallesi istikametinde 

hı b b ".ı Pardo mıntakaeındak.i menilcrioi yare kararga oı om aruıman el· 
miolerdir. ıslah etmişlerdir. Muhanbe devam 

Madrid, 10 (A.A.) - Gumhu· etmektedir. 
riyetçiler bu eabah ıiddl'tli bir Ilava loplorile di~er toplana 
tayyare bombardımanından sonra tüfek, bomba ve ınitralyöılerio mü· 
Garabanchel askeri hastanesini it· temadiy('n ateı ettikleri :Madridden 

gal etmioler ve aonra ileri hareket· i~itilmektedir. 
!erine devam ederek Gcrrodeae Faaliyet gösteren bfikumet toy· 
Domovari almıelnrdır. yare h3tlonnı ve bilhasea Garabilae 

Madrid, 10 (A,A.) - Cumhu· cephesile Ca!la Del Compoyu mil· 
riyetçiler tarafından lıütüo Mndrid essir surette bombardıman etmek· 

d tedirler. cephesinde yapılan hücultl oğru· 
dan aoğruya Gaea Del Conıponun Bu sonuncu noktadan 1tri top· 
do~u!!unila oulunan ve fırıirnrsite çular Madridi dövmektedirler. 
uıaholleıine bakim olan Garebilas Madrid, 9 (A.A.) - Cephenin 
dağını i&tihdaf etmektedir. muhtelif mıntakalarında cumhuri· 

Cumhuriyetçiler Gar:ılıanchcl yetçiler birçok keşif hareketlerinde 
de ve Uaerada dö~manı zarart1ıı bulunmuşlardır. Bu hareketler bil· 
bale koyduktan ve Caea Dd Comko haesa Estramadur yolu üzerinde ve 
manutmnı n mezarlığıııı ele ge· Moratada Tajunada genio nispette 
çirmiılerdir. Ve muharebe 11.ıat ona olmuıtur. 
kadar sürdükten gonrn mc\ zilerini Cumhuriyetçiler hatlarını ıslah 
tahkime batlamıılardır. etmiıler ve 8üımaodan on ikisi 

Kadrül, 9 (A.A,) - n ilk.bet - Sona 4 neli salıi/ed• -

1'elefon: 2176 

- - . - . . - - - ·---- - . --

Hindistanda 
İsyan~hergün biraz daha 

genişlemektedir 

Siyasi ve mühim konuşmalar 

--------r- .. .. 
ATATURKUN 

DEHASI 
MUKAYESE KABUL 

ETMEZ 
Belgrad, 10(Radgo) -

(Yeni Türkiye) aJı alim· 
da Ankara muhabirinin 
bir mektubunu neşreden 
Pravda gazetesi, Türkiye· 
nin her sahada akıllara 

lıagret veren ıslahatından, 
Atatürkün mukayese ka
bul etmigen delıasından 
takdirle bahsediyor. 

'~----------~~ 
Valimiz 

Umumi müfettiş 
oluyor 

Valimiz Bag Fazlı Güleç 
lstanbul, 10 (Hususi} - Va

liniz Bay Fazlı Güleçin, ihdas 
edilmek üzere bulunan beşinci 
umumi müfettişliğe tayini söy· 
leni yor. 

İngiltere 
ltalya nezdinde şid. 
detli teşebbüslerde 

bulundu 
Londra, 10 (A.A.) - Roy

ter Ajansının aldığı malumata 
a-öre, lniiltere hükumeti pas
kalyadan evel Habeşistandan 
altı lngiliz misyonerinin çıka
rılması münasebetile Romada 
çok şiddetli teşebbütlerde bu· 
lunmuştur. 

ilk demarş Romadaki lngi· 
liz büyük elçisi tarafından ya· 
pılmıştır. 

• .. 

l 

Fransız donanması 
İstanbnl, 10 (llusm;i) - Fran· - Nerede o Montrô günleri 

eanın Ankara sefiri B. Ponso alel· do&tluğumuzun Montrö günlerin 
acele geldi. Sefir, Hariciye \'ekili· deki Jıale gelmesine çalı~ıyorum 
miz Bay Tevfik Rü~dü Araııla Alınıın eon haberlere göre, 
uzun müddet k:onuomuştur. Bu ko· Fransız hava, deniz ve kara kov 
nuşmalara büyük ehemmiyet ve• vetleri, Berut sahiUerinde manevra 
rilmektedir. lar yap1yorlarmı~. 

Sefir, matbuat mümcsaillerini 
kabul t:clerek şunları ıöylemi,tir: 

- Ben yeni geldim. Cı;nub 

hududlarınızda vukua gelen lıatli· 

.elcrden haberdar değilim. Yalnıı 

fUna aöyli) ebilirim ki, Türk· Fran· 
ııı noktai nazarlan, telif edilme· 

mek talihsizliğine uğnmıy:ıcaktır. 

İstanbul, 10 (A.A.) - Baove 
kil İsmet İnönü ve Hariciye Vekili 
De. Aras bugün ll&at 18,30 da İn 
giliz büyük elçisi Sir Perei Loren 
tarafından şeref !erine \'erilen kok• 
teyl partide hazır bulunmuşlardır. 

1stnnbu1, 10 (A.A.) - Ilarici· 
ye Vekili Dr. Aras, bugnn Perapa• 
las otelinde hiribirini müteakıben 

Sefir, gazetecilerin bir sualine İtalya ve Fransa büyôk: elçilerini 
cevaben dcmi§tir ki: kabul etmi~tir. 

Ankaragücü lstanbulda 2-1 
GiJneş takımına galip geldi 

Doğanspor, Gençlerbir 
liğini 2-0 mağlOb etti -• 
Vahap lzmire geliyor. Bugün 

H 

Uçokspor oynuyor 
Ankara şampiyonu Gençler 

birliği takımı dün ilk maçını, 
Ankarada hakemin hatalı ida· 
resi yüzünden 6 • 1 mağlub 
ettiği Doğanspor taktmile yap· 
tı. Ve bol ofsaytlı, bol favullü, 
fazla sert bir oyun verdi ve 
2-0 mağlub olarak sahadan 
ayrıldı. Oyunun hakemi Şazi, 
maçı, ikinci haftaymın 20 inci 
dakikasına kadar hakikaten 
çok güzel idare etti. Ve bu 
müddet içinde Ankare şam
piyonunun tatbik etmek iste· 
diği sert oyuna müsaade et· 

mediği gibi, favulleri, ofsaytlan 
gördü, fakat oyunun sonunda 
birçok hatalı kararlar verdi. 

Hava soğuk ve rüzgarlı ol· 
masına rağmen sahada hatırı 

sayılır bir kalabalık vardı. 
Gençlerbirliği: Rahim, fh· 

san, Halid, Kadri, Hasan, 
Keşfi, Ihsan, Niyazi,. Rasim, 
Salahiddin, Selim. 

Doğanspor: 

Mahmud, Fethi, Adnan, Nu· 
rullah, Selim, lrf an, Sabri, Ali, 
Hakkı, Fuad, Mehmed. 

ltalya nazırlar meclisi 
Kale intihabında kazanan 

Ooğanspor, rüzgarı lehine ala
rak oyuna başladı. Hakkının 
bir kafa şütü avuta gitti . Oyu
nun daha ilk dakikalarında 
Ooğansporlular güzel kombi
nezonlarla akmağa başladılar 

ve 3 üncü dakikaya kadar tek 
kalede oynadılar. 5 inci daki· 
kada Ankara takımı ani bir 
hücumla Doğanspor kalesine 
kadar sokulmağa muvafak ol· 
duysa da netice alamadı. 

Bir Afrika nazırlığı ihda
das etmeğe karar verdi 

~-~----~~~-------~~-
Son günlerde imzalanan mukaveleler de 

dünkü içtimada tasdik edilmiştiı· 
Romu, 10 (Radyo) - İtalyan kabinesi bu aabtlh \'ini l\Iale sarayın· 

da B . .l\Iutısolininin riyasetinde toplanmıotır. Duçenin teklif i üzerine ka· 
bine heyeti birçok kanon layibalannı kabul etmiştir. 

Bunlar arasında bir Afrika naznlıgı, bir Libya kumandanhgı, Libya· 
da bir kolordu vücude getirilm.eıi ve Libyanın idari Hlabau teklifleri 
vardır. 

Kont Cianonon da teklifi ilıerine ıon ak.dolanan mukaveleler mec· 

.lia tarafından tetdik edilmiftV. 

Bundan sonra misafir takım 
devrenin 25 inci dakikasına 
kadar Doğanspor takımının 

fena teşekkül etmesi yüzünden 

- Sona 4 incii alıi/•d• -



ANADOLu ........................... .__. ..... ._ .. _. ... 11 141931 

Yeni cümle Vali Bay 
irfan Haza, 

~n ıl favorili gı>nçlert', Duglasvnrt bıyıklı ve aaçlan biryantinli ÇO• Fazlı Gülec 
culdarn dudak huktlyor .. ;ık, >Ani yıılıud tt l'1I cüml<'y .. de 'imtli aynını ı ' 
)npı)uruz; Ye, Dü v •burun 

- Yazıda dıı moda iptiliılığı! Olur try değil! Feryadilc yüzümüdi n Aara 
J ık . . ıuru~turuyoruz. 1 aza&ına gıttı •. 

.\caba haklı mıyız bu >üz buru§turmoktıı? 1 
Dilcılni dinleyelim: Vali Bay Fazlı Güleç, dün 

"lliç l.:itnh yüzü görmemi~ ibti}ar köylü ninelere kulak veriniz! refakatinde Sıhhat miidürü Dr. 
Oul r lıiz.im gilıi konuı:m zlar. Cümlelt!rindrlti fiıllerin, faillerin, mef'ulla· Bay Cevdet Saraçoğlu olduğu 
na yerlı ri lıi •İm cuınlelt>rinı zclcl.dndcn ap ayndır, l\Je ela lıizim cümle· halde Karaburun kazasına git-
1 •ıiıı ızle nııl ıtıl.ııı "prri kızı yerinden lrnlL.11. Mumu pkıı. onrn Lir· 

d P · ,_ miştir. Orada mubtelif işler ,ı n Lıl\ lıııhner li .. , fıkriui, o ihtiyar nine ~öyle ifade e l'r: " erı ... ızı 
k lktı )cıio len. ) aktı mumu. Sonr.ı, kııylıolu,crdi lıird n!., Türk dill· üzerirıde tetkikler yapacaktır. 
nin ) l nnı:ı clillerr or. ılık cttigiııi 6Ö) l•·rkcn, lıııtırawızıı Lir au Osman· 

11\;J •ı 1•111 rı \e O ın.ınlıcu cümle gclrui}nr. 
B 1 cuuıle bizim krııdi cünılı-nıiz de(;ıhlir. Biz onunla iç bnyatımuı 

tanı.uncu ü)liyt>miyoruz. O, çok kap.ılı \C çok dnrJır. E~k.i uıetınlerdeki 

h ıkiki Tıırk ciirııle i, coıı.ıtrucıioo itibarile c;orp cüuılcsiııiıı ııynulır. 

lJJtı.1 bu •üıı lııle öz ve temiz bul .. mn atlarını hiç güçlük çckmcJ,.n 
hı-rban0i bir g .rp Jıliut- g•·ı;irebiüriz. Yctt'rki yob:ıııcı le irlerle kurı~ık 

olaı sın ... 
il r ycııi ~ey bizi Lirnz ürkütü)or. Bilbas n yıızı da, ters cümlvlere 

tdlı.ıuııııül cdemiyoı uz L!ikaa alışın ğ çalışıılıın. Yirıoi ) ıl önce bıyılda· 

rını ucoııdau ke en g ·rıçlere i!ltihfar la bakıyor, onları yanımıza ııokmo· 

) urduk. SonTadao biz, keneli hıyıklorııııızı ucundan lesmek değil, kö· 
kundcn knzı<lık. Zaman öyle nıudlıiş Lir iliadir ki . 

Garip bir vasiyetname! ilk ilin adamları nihayet 
• Birçok garip vasiyetnameler buna da çare bulmuşlar ve 
vardır; fakat şu yazacağımız Parisin meşhur elmas kralını 
vasiyetname de kafi derecede Nevyorka almışlar bu suretle 
gariptir: dertten kurtulmuşlardır. 

Bundan on sene kadar evel imza toplamak merakı 
ölen Bay Labük isminde bir Birleşik Amerikada Con 
adam bütün servetini Tunus Hinterdan isminde bir adam, 
hastanelerinden birisine bırak· maruf veya gayri maruf her 
mıştır. Fakat bu vasiyetname· tesadüf ettiği insanın imzasını 
nin bir maddesi mucibince, hususi albümüne almaktadır. 
"hcrsene Tunus hakimlerinden Şimdiye kadar tam 10,000 
birisine beşyüz Franklık şarap imza :ılmıştır. Bunlu araıında 
hediye edilecektir." Bu zatın Lindbergin, Mussolininin, Ar-

Sanksiyon
lar ve ithalat 

---·· 
Vekille heyeti ka .. 
rarı Türkofise geldi. 

Senksiyonların cari olduğu 
zamanlarda İtalya adalarile 
müstemlekelerine ihraç ve ora
lardan memleketimize ithal 
edilen mal bedellninin kliring 
yolile tediye edilmesi hakkında 
Vekiller heyetince kabul olu
nan kararname şehrimiz Türk· 
ofisine gelmi,tir. Bu gibi pa· 
ralar, kliring yolile verilecektir. 

Tarla fareleri 
Urlada mücadeleye 

başlandı 
Urla kazasında iki yerde 

buğday tarlalarında (Tarla fa
resi) belirmiştir. Vilayet ziraat 
mücadele memurları Urlaya 
gönderilmiş ve mücadeleye 
başlanmıştır. Tarla fareleri, 
kısa bir zamanda tamamen 
imha edilecek ve zararlarının 

önüne ıeçilecektir. 

Fransaya 
bu kaydı vasiyetnamesine ni- şidük Ottonun imzaları da Satacağımız zirai 
çin lroyduğunu izah eden he· vardır. Fakat siyaset aleminde mahsul/er 
nüz çıkmamıştır! bulunan diğer şöhretlerin im-

Fevkalade bir sefir zalarını henüz alamamıştır. Bu- Fran~a hükumeti tarafından 
1913 den 1917 senesine nun için de bir Avrupa seya· 937 senesinin ikinci üç aylık 

kadar Almanyada Amerikanın hatinc çıkmağa karar vermiştir. devresi için Türkiyeye ayrılan 
sefirliğini yapmış olan Bay _______ ,______ zirai kontenjan miktarları hak-

Ceymis Gerard, lngiliz kralı· Çocuk öldürmek kında lzmir Türkofisine aşağı· 
nın taç giyme merasimi için daki malumat gelmiştir: 
Amerikanın fevkalade sefiri Kadının tecziye&i Fransa gümrük tarifesi 34 
tayin edilmiştir. numarası A pozisyonu yumur· 

Kral beşinci Corç tarafın- istendi ta 225 kental, 34 B yumurta 
dan umumi harp esnasında Gayri meşru çocuğunun; doğ· akı 200 kental, 34 C yumurta 
bu zata Sir unvanı verilmişti. duktan sonra göbeğini kesmi- sarısı ( şekersiz ) 250 kental, 
Zavalh aslan mürebbisi! yerek ölümüne sebebiyet ver· şekerli 40 kt-ntal, tarife 70 

Feleğin çok garip ve acı mekle maznun Karşıyakada arpa 750 kental, mısır (doğ-
alayları vardır; şu hadi~e de Turanda oturan Faik.kızı Şe- rudan doğruya idhal suretile} 
onlardan birisidir. Antonyo rifenin muhakemesine dün ağır- 20 bin kental, (muvakkat ka-
Askavelli isminde bir adam, ceza mahkemesinde devam bul surctile) 25 bin kental, 
Nevyork ha1vanatı vahşiye edilmiştir. Bu celsede iddia tarifenin 80 numarasında fa. 
müessesesinde aslan ve kaplan makamını işgal eden müddei· sulye 550 kental, bakla 10 
mürebbisidir. Bu adam terbi· umumi munvini Bay Şevki Su· bin kental, tarife 85 numara 
yesile meşgul olduğu hayvan- ner iddiasını serdetmiş ve maz· ceviz 120 kental, iç ceviz 250 
ların birçok darbelerine hedef nunun, sabit görülen suçu na-.. kentaldir. Sanayi maddeleri 
olmu • bir defa bir kaplana zarı dikkate alınarak Türk ceza kontenjanı aynca bildirilecektir. 
bir bacağını kaptırmış fakat kanununun 482 inci maddesi lht·ıı•• ve zimmet dava•ı•. 
ha) ntını herzaman kurtarmış- ao ~ 

F k mucibince beş sene hapse mah- zı·mmetlerine para geçirmek! tır. a at bu adamcağızın bir d ı -
kum e i mesini istemiştir. Maz- ve ı'ht.ılaA stan maznun Kemal· sivrisinek sokmasile öldiiğünü d f 

h b nunun, mü a aasını serdetmesi paşa '-azasının ôrenköyu" a er verirsek hayret etmez 1' 

misiniz?. için muhakeme önümüzdeki kredi kooperatifi rcısı Bay 
Amerikanın yeni haftaya bırakılmıştır. Sadi ile ambar memuru Bay 

bir istiklAli.. t ""\ Süleyman ve muhasebeci Bay 
Haber çok mühim ve çok Bugün dofacak Kadrinin muhakemelerine dün 

büyüktür: Birleşik Amerika, cocuklar .. şehrimiz Ağırceza mahkcme-
istiklal haklarından birisini • sinde devam edilmiştir. Bu 
daha elde etmiştir. Nepıonuıı tesirleri gün~in celsede birçok şahid dinlen-

Amerika, nedense her fır- teeirlcril _ilı:ilAt ettiği ranııo •~•· miştir. Şahidlerin bazıları, sc-
satta Avrupa nitfuzundan kur· bımızda eidllctli.bir gerginlik h.iı· nedlerdeki mühürlerin lıcendi-

1 k d ~edcctıiz. liugfin ticar! te,Wbfil· lcrint aid olduğunu, fakat ke-tu ma ve herşey e Avrupa- lerde çok ihli)atlı hareket lbım· 
darı başka olmak htvesindedir. dır. öııedenJ ıHra, kadınların fillerini bilmrdikleri111i, diğer 
Vakıa, Amerika Avrupanın kolb n his i~leri•d• ua;ytti 9ok bazı §ahidler de senedlcrdeki 
niifuzlarından pekçoğuntı ha- tchlil.elidir. imzaların ikendilerinin olma· 
şından atmıştır. Fakat son Bugfin doAan çocuklar çok dığını ve para almadıklarını 
zamanlara kadar kadın ve lçcvik •ıe faal olacaklar, fen ve söylemişlerdir. Mahkemeye gel· 

gütel aan'atlarda istidadları büyük olan •ahidlerin celbi 
elmas faslında, Paris modası- olacaktır. Ediıon n Adetin Patti Y 

-T-::ı~~.,,. ... ~r:--~ır:::··bıi;-=;::=~~~ ~ ~k, bit 

LE 
rü~vet hadisesi 

:::: --- -
Zabıt katibi Bay Hakkı 

suç üstü yakalandı ------
Fakat 10 liranın rüşvet değil, ke-

şif ücreti olduğu iddia edildi 
Dün lzmir sulhceza mahke

mesi zabıt katiplerinden Bay 
Avni oğlu Hakkı, on lira rüş
vet aldığı sırada zabıtaca suç 
üstli tutulınuitur. Vak'a şöyle 
olmuştur: 

Karşıyakada oturan Bay Veli 
ve karısı Bayan Emincnin, sulh 
cezada bir ciavaları vardı. Bir 
dövme vak'asından doğan bu 
dava ayırı ! 2 sine bırakılmıştı. 
Veli karısı Emine, dün müd
deiumumiliğe mÜrae4.at ederek 
zabıt katibi Bay Hakkının bu 
dava münasebetile kendilerın· 
deıı on lira para ve bir de 
halı i.stt"diğini söylemişlerdir. 
Bunun Üzerine müddeiumumi· 
lik, emniyet müdürliiğiinü bun
dan haberdar etmiş ve teı ti
bat alınmıştır. 

Davacı Bay Veli ile karısına 
zabıtaca verilen bir on liralı
ğın numara ve serisi tesbit 
edilmiş ve zabıtaca bu para· 
nın verildiği sırada Hakkının 
üzerinde elde edilmesi için 
lazımgclen tertibat alınmıştır. 

Hazırlık tamam olduktan 
sonra Veli ile karısı, Sulhceza 
mahkemesine giderek zabıt 
katibi Bay Hakkıyı dışarı ça· 
ğırmışlar ve henüz halıyı te· 
darik edemedikleri için on 
liranın kabul edilmesini teklif 
etmişlerdir. 

Bu teklif üzerine Bay Hak
kı, parayı almıştır. Az sonra 
da bir komiser ve bir polis· 
ten mürekkep olan ve evel
den hazırlanan zabıta memur· 
ları, Bay Hakkıyı yakalıyarak 

üzerinde bulunan on lirayı al· 
mışlar, bir zabıt varakası tut
muşlardır. Zabıt katibi Bay 
Hakkı bu paranın, hakim 
tarafından dava münasebetile 
Karşıyakada yapılması karar· 
Jaştırılan keşif için verilmesi 
mecburi bir ücret olduğunu 
söylemiş, bunun bir rüşvet 
sayılamıyacağını iddia etmiştir. 

Müddeiumumilikçe meşhud 
suçlar kanununa göre derhal 
Asliyeccza mahkemesine sevk
edilen rüşvet maznunu Bay .. -=-.... ._.._mm .... 

Memurların me-
sai saatleri 
---··..._-

Vilayetçe tekrar 
değiştirildi 

1 Nisandan ı itibaren tat· 
bika başlanmış olan memu
ların yeni mesai programı, 
memarların vaziyetleri üzerinde 
bazı zorluklar tevlid etmiştir. 
Bunu nazarı dikkate aian va· 
limiz Bay F aılı Güleç, mesai 
programlarının tebdilini mu
vafık görmüştür. Yarından iti
baren resmi dairelerle mües· 
seselerde memurların saat 
sekizden on ikiye ve on iiç 
otuıdan on ytdi otuza kadar 
çalı~acaklardır. ----
Vali muavini Bay Cavid 

Bergama kazasında üç gün 
tetkikler yapan Vali muavini 
Bay Cavid l Ünver şehrimize 
diianıi' diiod 

Hakkı, mahkemede aynı iddi
ayı ileri siirmü,ılir. Fakat Sulh
ceza hakımliğinden yapılan is· 
tilaında hnkiın böyle uir kesif 
ücretı alınması için zabıt ka· 
tibıııe emir vermediğini söyle· 
ıniştir. 

Hay Veli ile karısı Emine; 
on lııa rüşvettC'n başka katibin 
kendiltrinden bir de halı is
tedığini söylemişlerse de şahit 
olmadığı için halı hakkındaki 
iddıa, mücerred sözde kal· 
mıştır. 

Meşhud suçlar kanununa 
göre, ilk muhakemesi yapılan 
zabıt katibi B. Hakkı, aldığı 
on liranın keşif ücreti oldu· 
ğunu, yedi lirasının Karşıya
kaya gidıp gelme otomobil 
masrafı, iki lirasının hakime 
ve bir lirasının kendisine ait 
harcırah olduğunu söylemiştir. 

Muhakeme, intac edilmem1ştir. 
Bazı noktaların tahkik ve tav· 
zihi için talık edilmı~tir. Rüş· 
vet hadisesi, henüz kat'i şek-
lini almr.ımıştır. 

Kırkağaç kredi 
kooperatifi 
---·•··---

Bir yılda 2742 lira 
kar temin etti 

Kırkağaç, (Hususi) - Kırk· 

ağaç zirai kredi koöreratifi· 
nin umumi heyeti, perşembe 
günü ikinci başkan Rıza Ôk· 
temin başkanlığında toplan
mıştır. 

İçtimada, 937 yıl blançosu 
idare heyeti ve kontrol kurulu 
raporları okunmuş ve ittifakla 
kabul edilınistir. Kooperatifin 
bir yılda elde ettiği 2742 lira 
karın esas mukavelenameye 
göre, tevzii kararlaştırılmış ve 
bu kardan ortakların hissesi 
olan yüzde 15, bütün ortak· 
larm reyile kooperatifin öz 
kaynak hesabına bırakılmıştır. 
Bundan sonra, yeniden iki 
idare heyeti azası ıeçilnıiş ve 
flyaslar, Üveçli ve lnceoğlu 
köylerinin merkez kooperatifi 
iş bölgesine idhali kabul olun
muştur, 

Buca cinayeti failleri 
Buca nahiyesinde Kocakafa 

Mehınctlc Hakkıyı öldürmekle 
maznun Selfınik muhacirlerin
den Halil oğlu Mustafa, kar
deşleri Mümin ve Rifat ve 
amca zadeleri f Iyasın muhake· 
meleri • .ı,ğırcezada 19 Nisan
da başlıyacaktır. Mllznunlar, 
dün ilk defa Ağırceza kalemi· 
ne getirilmiş ve kanun muci-
bince ilk sorguları yapılmıştır. 

Vreme gazete inin 
bir makalesi .. 

Belgrad, 1 O (Radyo) - Yu· 
goslavyanın harici siyaseti aley· 
hindeki neşriyat inerine Vre· 
me neşrettiği bir makalede: 

"Yugoslavya, hudutları da
hilinde en küçük bir koınüııist 
nüfuzuna meydan vermiyecek· 
tir. Küçük itilaf da esas itiba· 
rilc:, komünizm nüfuzu altında 

almama ı kabul etmi tir.,, 

Belgrad 
rnülô:katları 

- Başı 1 nci sahifede. -
ııır de\•lctler manzume i değildir, 

O sadece kendisini terkib eden 
del-·letlcri Macari tnndnn gelebile· 
cek arazi mflddeiynıına kar;ı miio• 
terekcn koruyun ~·o bütün ınannyi 
mcvcuıfiycti nnr.nk buna inhi ar 
eden tiç devletin nıiltekabil birer 
sigortası mahiyetindedir. Bu telt 
ııokta haricinde Küçük antanta 
men~ub her üç d~\ leı de kendi 
harici müıın Pbctlrrini kl.'ndi bil· 
ılıkleri \C kendi milli mmıfıuıleri· 
ıııu isıilz ım Pt!İrıHği ş•--kildu lt>d\İr 

t•tın .. l..ı.• t•rbt> ıtiıl,.r. İl••kiın Ho· 
mıın) n, Polonya ile miiıtef iktir, 
h.ıllıııki Polon v·ı ile Çı•ku .. lo\ ıık yn• 
ııın ııı:ıçı lııç rle İ) i tlı·~ilıli_r, ıliğ ... r 

t.ır.ıfıaıı Ç•·ko•lov.ıkya 5,,vyı•l Rus· 
ya~a hır do~ıluk ''t.• kar~ılıklı yır· 
ılım ıııııalıt'ılı·eılo lı ı~lı•lır. lıuıııı mu· 
kabil Yu"o•lavy.ı hl"rlllZ Su\'\'l'I hü· o • 
kıiıııt'lıııı t.1111111.ıktan hile çok uzak 
hu! ıınınakı.ıılı r. 

Fran·a ile iuırak dr:r,.cc•İ e vurun 
saıuiıııi ınıiıııiS"lwıl~ri vardır, buna 
ru~ınen oıı gihılf'rıle Y ııgo~ıa,·yn 
ile fıalyn nra ıo<la pt•k .. aınııııi bir 
do ıluk ınuıabcdesi ııkd,.clil··lıılıııiltlir. 

f tc, nır de) e Lüyle biraz yu· 
kındıın b.ıkmca anlarız ki Küı,ük 
antant herhangi lıir şekılde zayıf· 

laınaklou, clıcıurniyctirıi \"C ıuann· 

sını k;ı)lıctrııektcıı uzn1' olılıığu gibi 
Yugo:oluv}ıı da azosındnn bulundu· 
ğu bu antanta makll bir siya et 
takih etmek &cvduınduu çok uzak· 
tadır. 

lşin hakikati ve içyüzü vudur: 
Büyük de,letlcr ~imdiye Jı.adar kü· 
çük lıiik 1lmetlerin kendi lıa~lıınna 

ve yaloız kendi milli wenft>.allerin· 
den mülhem bir siya!cl tnkibcuik· 
lerini görmeye alı§mllını~lardır. Oo· 
Jnr içiu mu tııkil, her türlü hori<",l 
tesirlerden uzak, yalnız kcucli 
milli menfııotlerinden mülhem bir 
Yugosla') ·1 si ya eti manaıız, anla· 
şılRJaz bir~eydir. Yugoeln,•ya eğer 

kendisine Çrko lo\'ııkya dclületile 
Fraa~adan gelen teeriki mesai tek· 
lifini kalıul etmeyi kendi milli 
mcnfoatleriuc mu,·afık bulmamıos:ı 

Küçük antanta makus Lir siyaset 
yoluna etıpmış veyahud Kuçilk. an· 
tautın mnonaıru dilnya yilzünclen 
kaldırmı~lır. Gene ayoı Yugocılavya 
8)111 ı..ıwun<lJ lıcıu Jıul)a 1.ıcw <le 
Fransa ile dost olm:ık. yani hu iki 
hükumet nrueın<la )<ırıu çıkabilecek 
hcrbnııgi Lir ilıtillifu C)i.d knlmolo. 
hakkına malik değildir. Ya onu, 
ya berikini tercih edecektir. 

İşte büyük Avrupa de,·lctlcrin· 
elen bir kısmının zihniyeti budar. 
Benden olmayan bnna karşıdır 

J":ibııiy ti! ... 
Küçük dc.I t'"rin mu takbel 

ve milli bir ivu c.c mnlik olabil· , 
mclerini onların hııv ıılası hir turlü 
almıyor. 

Fa1'nt artık hu hckemon)a d.:· 
\'İrlcri geçmiştir. Bundan komşularilc 

Ye hntıa hfilün Jc,•Jctlerlt· doeı ol· 
mak ve dost knlmnk c a ına sadık 

kıılan Türk siyııseıi küçük telakki 
edilen de\•leılerin <le milli ve müs· 
takil hir siy:ı cı tnkib edebilecek.le· 
rini fılı->n j bat ctruiıtir. J>osıumuz 

ve mütt fil<lmiz )1 ugo lavya da bu· 
gün aynı } olu tııkih etmekten, yani 
Yugo ln\ya sip"ctiai gütmekten 
h:ışka hiT,ey y:ıpnıomoktadır. 

f ~te Be1graddaki hakikat aacak 
budııt. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
~~~-~---- --• 
Bay Edenin ziyafetı 

Londra, 10 (A.A.) - Ha· 
riciye Nazırı Bay Eden, Tür· 
kiye sefiri ile bazı resmi ze· 
vatı akşam yemeğine davet 
etmiştir. 

Kont Ciano 
Ecnebi talebe yurdunu açtı 

Roma, 10 (Radyo) - Kon~ 
Ciano, yeni inşa olunan ecneb~ 
talebe yurdunun küşad resmin• 
yapmıstır. 

Amerikanın malt 
vaziyeti 

Vaşington, 10 (Radyo) -
Bay Ruzvelt Bay Morgan Tavl• 

le •• 
beraber Amerikanin man 11 
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1 
Hindistanda dün de yeni 

çarpışmalar oldu 
• 

6 lngiliz zabiti ve birçok neferler 
öldü, yeni kuvvetler sevkedildi 
Londra, 10 ( Radyo ) -

Hidistandaki isyan gittikçe 
aenişlemektedi r. 

Son bir müsademede, f ngi· 
liz zlbitlcrinden 6 zabıt ve 
birçok nefer ölmüştür. Mahalli 
hükumet, kamyonlar'a yeni 
kuvvetler ve hyyarclcr gön
dermiştir. 

Roma, 10 (Radyo)- Lond
radan bildiri ldiğine göre, Hin· 
distanda milli kongr~ partisi 
lideri, Allalıabad şehrinde 
söylediği bir nutukta kongre 

partisinin lngiltere ile bir an· 
Jaşmıya kat'iyyen yanaşmıya· 
cağını, böyle bir niyeti olma
dığını, Londranın, şimdiye ka· 
dar Hindistanın asıl niyetini 
bir türlü anlıyamadığını, şimali 
Hindistanda tayyare bombar· 
dımanları ile köylerin bombar· 
dıman edildiklerini söylemiştir. 

Asilerin reisi lbni Fakiri, 
bir mağaraya sığınmıştır. Mü· 
sellah asi alaylarile lngiliz 
kıt'aları arasında müsademe· 
ler vuku buluyor. 

G. Sugiyananın IŞekerkonferansı 
Söylevi· ehemmiyetle 

karşılandı 
Tokyo, 9 (A.A.) - Siyasi 

mehafil, general Sugiyananın 
600 yüksele rütbeli subayın 
toplantısında söylediği nutka, 
büyük bir ehemmiyet atfet· 
mektedir. Bilhassa şu kısım 
nazan dikkati celbetmektedir: 

•Askerlerin vazif eJİ heran 
daha ziyade ehemmiyet kes
betmektedir. Çünkü bugünkü 
vahim vaziyeti Japon milleti
nin geçirebilmesi için, ordu 
merkeıi bir kuvvet teşkil et
mektedir. 

Ordu, Japonyaıun yeni mu· 
kadderatının öncüsüdür.,. 

Siyaıi mehafil parlamento· 
nun feıhinden sonra söylenen 
bu nutkun, parti reislerinin 
söz hürriyetine artık malik 
bulunmadıkları bir zamana 
tesadüf ettiği ehemmiyetle 
kaydolunmaktadır. 

Mataksas hükumeti 
Halka lstinad ediyor 
Atina, 9 (A. A.) - Başve· 

kil B. Mctaksas Kralla birlikte 
Polopenazyada yaptığı seya
hatten Atinaya dönerek gaze
tecileri kabul etmiş ve seya· 
hate devam etmekte olan krala 
ve bizzat kendisine karşı hal
kın gösterdiği dostluk tezahü· 
ratını kaydetmiş ve hükumetin 
geçen 4 Ağustosta üzerine al
dıA-ı işin başarılmasında bu 
tezahürattan vr umumiyetle 
halkın heyecanından kuvvet 
almakta olduğunu söylemiştir. 

Dolar yükseliyor 
Bl!lgrad, 10 (Radyo) -

Paris ve Londra borsalarında 
Dolar fiatleri yükselmeie baş
lamıştır. 

ANADOLU 
-----
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ABONE ŞERAiTi 
l'ıllılı 1200, alu aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
l ahancı memleketler için aeaelik 

•bone ftcreti 27 liradır 
Beı yerde S kuruştur -__ Cl geçmif afhhalu 25 kuruıtur 

........-

Tali bir komiııyon 
teşekkül etti 

Londra, 9 (A.A.) - Neş· 
redilen bir tebliğde şeker kon· 
feransı divanının bu sahah B. 
Makdonaldın riyaseti altında 

toplanmı~ olduğu beyan edil
mektedir. 

Bir itilafa esas teşkiline ya· 
rıyabilecek tekliflere varmak 
maksadı ile murahhas heyet
lerin her birile temasa gelecek 
olan bir tali komite ibda· 
sına karar verilmiştir. 

Tali komitede B. Spinassr. 
ile 8. Norman Davis buluna· 
caktır. 

Bu is:mlere doktor Moritz 
(Almanyanın) ismi de ilave 
edilmek isteniliyordu. Fakat 
kendisi burada bulunmadığın· 
dan bu tayin keyfiyeti tehir 
edilmiştir. 

Tali komitenin B. Colijnin 
yardımına müracaat edebil
mesine de karar verilmiştir. 

Murahhas heyetlerden bir 
takım suallere pazartesi günü 
tahriren cevablar vermeleri 
istenilecektir. 

Royter ajansının istihbara· 
tına atfen bildirdij-ine göre-, 
murahhas heyetlere tevdi edil
miş olan sualname şeker si
yasetine ve şeker istihsaline 
müteallik bütün meselelere şa· 
mil bulunmaktadır. 

Murahhaslardan memleket· 
!erinin şeker siyasetlerine mü· 
teallik izahat vermelerine ve 
kontenjanlar hakkında muta· 
lealarını bildirmeleri taleb edi
lecektir. 

Tokyoda şenlik 
Tokyo, 10 (Radyo) - Ja · 

pon tayyaresinin Londraya 
muvasalatı, burada büyük se
yinç uyandırmıştır. Tokyoda 
şenlikler olmakta ve bu mu
zafferiyet kutlulanmaktadır. im
parator, bu zafer şerefine sa· 
rayında bir ziyafet ve-rmiştir. 

Japon tayyarecileri, Cuma 
günü Londradan hareket ede
cekler, Brüksel, Berlin ve Pa
ris şehirlerine uğrıyacaklardır. 

Amerika 
Yüksek mahkemesinin 

ıslahı işi .. 
Vaşington, 10 (Radyo) -

Emin bir membadan verilen 
bir habere göre, cumhurreis 
Bay Ruzvelt yüksek mahkeme
nin ıslahı hakkındaki projesi· 
nin kabulü içi 1 iyan azasın· 
dan buılaraaan müzahe 

Gazetecilerimiz 
Belgrada vardı --··· .. ----Parlak merasimle 

karşılandılar 
Belgrad, 9 (A.A.) - Türk 

matbuat heyeti dün saat 21,30 da 
gece Belgrada muvasalat et
miştir. Heyet istasyonda Baş· 
vekalet matbuat müdürii, Bal· 
kan matbuat birliği Yugoslav 
koıı~itesi reisi, Avala Ajansı 
direktörü ve diğer birçok ze· 
vat tarafından istikbal edil
miştir. 

Belgrad, 10 (A.A.) - J'ürk 
gazetecilerinin Belgradı ziya· 
retleri münasebetile neşrettiği 
uzun bir makalede Samuprava 
gazetesi ezcümle şöyle yaz· 
maktadır: 

"Hükumet merkezinde bulu
nan Türk gazetecileri pek 
haklı olarak Türk efkarı umu· 
miyesinin en salahiyettar mü· 
messilleri addedilmektedirler." 

Bu gazete bundan sonra 
büyük mikyasta inkişaf edip 
modern devletlerinkinden hiç 
aşağı kalmıyan Türk gazeteci· 
liğinin kazandığı muvaffakıyet
ten bahsederek şöyle demek
tedir: 

.. Bugün Türk gazetecileri Tür
kiyenin kıymetli Başvekili ismet 
lnönünün hükumet merkezine 
yapacak• seyahatin müjdecileri
dir. Bu seyahatlerinin siyasi 
ehemmiyetini tebarüz ettirerek 
kendilerini hararetle selamlı
yoruz. 

Biz Balkanlarda sulh ve saa· 
detin temeli olan Balkan tesa· 
nüdünün müdafileri addettiği
miz ismet lnönü ve Stoyadi
noviç ve Arasın kıymetli mesai 
arkadaşları olan Türk gazete-
cilerini kabul etmekle bahti· 
yarız." 

Beri inde 
Hitler aleyhine beyanna

meler dal)ıblmış 
Berlin, 10 (Radyo) - Bay 

Hitler aleyhine bazı beyanna· 
meler dağıtılmıştır. 

Kombinalar 
Etrafandaki faaliyet artıyor 

İstanbul, 10 ( Radyo ) -
Zirai kombinalar etrafındaki 
çalışmalar ilerlemekte devam 
ediyor. Kombinalarda çalışa· 
cak makinistler için Adana 
ve lzmir vilayetlerinde kurslar 
açılacaktır. 

Polis memurlarının 
maaşları yükseliyor 

Ankara, 10 ( Hususi ) -
Polis memurlarile müstahdim
lerinin maaşlarına zam yapıl-
ması takarrur etmiştir. Bu 
münasebetle büdçeye yarım 
milyon liralık tahsisat kon· 
muştur. 

ltalya kralı 
Viktor Emanuelin seyahati 

geri kaldı 
Belgrad, 10 (Radyo) - He· 

nüz teyyüd etmiyen haberlere 
göre, ltalya kralı Viktor Ema· 
nuelin, Budapeşte seyahati, 
gayri muayyen bir zamana 
bırakılmıştır. 

Çin meclisi 
Cenevre mukavelesini 

tasdik etti 
Şanghay, 9 (A.A.) - Çin 

meclisi 1936 Haziranında Ce· 
nevrede imzalanan uyuşturucu 
maddelerin memnuiyeti hak

kı 

Suriye hudutlarından aşarak 
evveli Hatay (çünkü bizce ar
tık Hatay müstakil bir idare
dir), daha sonra Tfük toprak
larına kadar sokulan haydud 
çeteleri, sabnmızın deryasını 
taşlıya taşlıya, nihayet bizi ilk 
tedbirleri almak zaruretine dü
şürdüler. 

Kardeşlerimizin hayatına, 
malına ve hududumuzun em· 
niyet ve sükununa diş sok
mak istiyen bu köpekler, ne 
bir milli davanın fedaileri, ne 
de Suriyenin kendi adamları· 
dır. Fakat onların dişini kır· 
mak ta bizim borcumuz ol
muştur. Hadiseler tazyik eder
se, tedip hakkımızı kullanarak 
ve sadece kendi hudud ve 
emniyetimizin icaplarını yeri
ne getirmek için hududu aş
makta da tereddüd iÖSter· 
miyeceğiz. 

Bizi üzen yegane nokta 
şudur: 

Türk milleti ve Türk dev· 
leti, bu en yakın komşusuna 
ve yeni doğan devlete, şarkın 
bu kapısında büyük ve kud
retli bir ağabey alakası gös
terdiği halde, Suriyeyi parma
tına dolıyan Vatanilerin ve 
mandater Fransız zabit ve 
idarecilerinin araya girerek bu 
temiz ve yeni münasebeti boz
mak istemeleridir. Vatanilerin 
sözde milliyet namına, fakat 
satılık bir parti çatısı altında 
Suriyelilere getirdikleri ıayısız 
felaketler, nihayet bir gün asıl 
milletin en büyük bak ve 
menfaatlerini de tehlikeye sü
rüklemek şeklinde tecelli eder
se bunun hesabını kim vere
cektir? 

Millet olarak doğuşunun bu 
ilk yıllarında muhtaç olduğu 
vahdet, iyi münasebet, iyi 
komşuluk yerine ona tehlikeli 
maceralar getiren Vataniler, 
şimdi Taşnaklarla, Fransız za
bitleri ve kendi hempaları ile 
bir haydudluk ve melanet sis· 
temine sapmış bulunuyorlar .. 
Bundan bizim vt Türk Hata· 
yın zarar görmesine imkan 
yoktur. Çünkü bu!la meydan 
vermiyeceğiz. Biz, Suriyelilerle 
ve bütün Arablarla ve bu 
komşularımızla en temiz, en 
kuvvetli ve samimi bir dost· 
luğun taraftarıyız. Aramızda 
tarihi, içtimai, siyasi birçok 
menfaatler vardır. Hala ve ha· 
la dillerimizde bile bir yakın
lık görülmektedir. Aynı za
manda şarkın bir noktasında 
kalkınmış, uyanmış milletler 
olarak yaşamak istiyoruz. Tür
kiye, Asyada büyük bir istik
lal hareketinin en büyük kah· 
ramanı ve bayraktarıdır. Dün 
kendisine tabi bir parça olan 
Suriyenin istiklaline kavuşma
sını, kendi prensipleri ve mil
letlerin hür ve müstakil yaşa
ması bakımından, büyük bir 
saadet olarak karşılamış ve 
alkışlamıştı. Bugün de aynı 
düşünce ve sempatiyi taşı· 
maktayız. 

Suriyenin ikbal ve saadetini 
istemiyen .tek Türk yoktur. 
Bundan bize zarar yoktur. 
Fayda dahi olmasa bir şarklı 
uyanışı itibarile, bize zevk ve 
ferah verir. Bu noktanın, Su· 
riyelilerce bilinmt:sini istemek, 
hakkımız olsa gerektir. Ara-

1 iş kanununun 
tatbiki hazırlıkları 

Geniş kadro hazirandan itibaren 
çahşmağa başhyacak 

Ankara, 10 (Hususi muha· 
birimizden) - iş dairesi reisi 
B. Enis Behiç iş 'kanununun 
tatbikatı ile alakadar muhtelif 
meseleler hakkında bana şu 
izahatı vermiştir: 

- Şimdiye kadar kanunun 
tatbikatına hazırlık kadrosu 
ile çalışan iş dairesi, Hazi
randa kanunun meriyete gir· 
mesi üzerine İhtiyaca kafi ge· 
lecek daha geniş bir kadro 
ile faaliyete geçecektir. 

Hangi vilayette teşk ilat ya
pılacağı meselesine ~elince; 
bu cihet henüz tesbit edilme· 
m~~t=r. Nerede iş hayatı daha 
hararetli ve nerelerde işçi ke· 
safeti daha fazla ise oralarda 
iş dairesinin birer kolu vücude 
getırilerek yeni teşkilat yapı· 

lacaktır. 
ı, yerleri 

Şimdiye kadar günde en az 
on kişi veya daha fazla işçi 
çalıştıran bazı iş yerlerinin 
kanunun hükümlerinden hariç 
kalmak için işçilerin sayısını 
azaltmaları veyahud işleri par
çalara ayırarak muvazaalı va· 
ziyetler ihdas etmeleri, hak
larında iş kanunu hükümleri
nin tatbikine mani olmıya· 

caktır. 
Çünkii, kanun (on kişi çalış

tırmayı icabettiren mahiyette 
görülen iş yerlerine) de tatbik 
olunacaktır. 

Bundan başka bu vaziyeti 
haiz olmayan ve meseli belki 
iki üç kiıi ile itletilen it yer
lerinin, lktısad Vekaletince ka
nunun bütün veya bir kısım 
hükümlerinin tatbikı lüzumlu 
görülenler olursa bunlann da 
kanunun çerçevesine girmeleri 
için talimatname çıkanlması 

yeni kanunun hükümlerindendir. 
Kanunun tarifıttına ve mua

melatına aid usullerini göste
recek nizamnameler hazırlan· 
maktadır. Bunlar on beş· Ha
zirandan itibaren üçer veya 
altıtar ay zarfında peyderpey 
meriyete konacaktır. 

Deniz işçilerine aid olmak 
üzere hazırlanan iş kanunu 
projesi üzerinde tetkikler ya· 
pılmaktadır. 

Sigorta işleri 
Kanurıun sigorta hakkında· 

ki hükümleri 938 senesi haıi· 
ran ayının beşinden itibaren 
meriyete girecektir. fşçi sigor· 
tasının muhtf"l ıf şubeleri için 
çıkarılacak hususi kanunlar 
üzerinde de aynca tetkikler 
yapılmaktadır. Bu meyanda 
iş kazaları ve mesleki hasta· 
tıklar hakkında anketler ya
pılmakta ve ihsai malumat 
toplanmaktadır. 

Gazete malıabirleri 
Gazete muhabirlerinin hem 

ları, birer balon g ;bi yırtarak 
bu hakikati kavtamalı ve Su· 
riyenin menfaatlerini, Suriyeyi 
Suriyeliler gibi sevip düşün
miyeceği aşikar olan mandater 
zabitlerle Vatani maceraperest· 
)erin ellerinden kurtarmalıdır. 
Çünkü Hatay topraklannda, 
Türk hudutlarında en küçük 
bir harekete karşı at'tık cüz'i 
bir müsamaha göstermemek 
azmindeyiz. Suriye, kendisini 
bu yadigarların elinden kur· 

fikren ve hem bedenen çalııır 
vaziyette bulunmaları dolayı
sile kanun hükümlerine tabi 
olub olmıyacakları meselesine 
gelince, bunların vaziyeti fikir 
ve beden işçileri hakkında çı· 
karılacak b ir talimatname ile 
hal ve trsbit edilecektir. 

Küçük antant hak
kında neşriyat 

Belgrad, l O (Radyo) 
Polonya gazeteleri Küçük An
tant devletleri Hariciye Nazır· 
!arının Belgrad toplantısı ve 
Çekoslovakya cumurreisi Bay 
Benesin Belgrad seyahati hak
kında yazdıkları makalelerde 
Küçük Antant devletleri ara· 
sındaki tesanüdün teyid edil
diğini yazıyorlar. Yunan ga
zeteleri de bu ahenk ve tesa• 
nüdün kuvvetli olduğu kayde· 
diyorlar. 

Prag, 10 (Radyo) - Çe
koslovakya Nazırlar meclisinin 
bugünkü toplantısında beynel· 
milel vaziyet hakkında görü
şülmüş Hariciye Nazın Bay 
Krofta, Küçük antant Hariciye 
Nazırlannın Belgrad konseyi 
toplantısilc cumhurreisi B. Be· 
nesin ziyareti hakkında izahat 
verecektir. 

Fransada 
Haydutluk vak'alarına alt 

filimler yasak. 
Paris, 10 (Radyo) - Hay· 

dutluk vak'alarına ait filimle
rin F ransada gösterilmeleri 
yasak edilmiştir. Bunun sebebi 
son zamanda Cenubi Fran
sada soyulan postaların, tıpkı 
Amerikan filimlerindeki hay· 
dutların hareket tarzlarınm 
tatbik edilmiş olmasıdır. 

Belçikada bu. 
gün intihabat var .. 

Brüksel, 10 (Radyo) - Bel· 
çika ~vlav seçimine yarın baş
lanıyor. Reksistler, Flamanlar 
ve Sosyalistlerle diğer partiler 
arasında şiddetli mücadeleler 
oluyor. 

Son haberlere göre uçyuz 
kırkbin kişi rey verecektir. 

Katolikler, Başbakan Bay 
Vanzelandı namzed göstermiş· 
lerdir. 

Bay Mazarik 
Doksan iki yaşına girdi 

Prag, 10 ( Radyo ) - Çe
koslovakya eski cumhur reisi 
Bay Mazarik, doğumunun 
92 inci yıldönümü münasebe· 
tile birçok tebrik telgraflan 
ahnıştır. 

Almanyada iısizler 
azaldı 

Berlin, 10 (Radyo) - Al· 
manyada işsizlerin miktar 366 
bine düşmüştür. 
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ç e · asileri 
ta icbar ettiler Eve taarruz 

/J(inkü hücumdan sonra, Karabansel has. 
tanesi milisler tarafından zaptedildi 

Büyü~çiğli köyünde Bekir 
oğlu Yusuf, aynı köyden Meh
med Ali karısı F atmanın evi· 
ne taarruz ederek içeri girmek 
istediği sırada yakalanmıştır. - Başı 1 nci sahi/ede -

mitrııl) üz olm.ık üzere mühim mik· 
t11rda lıarb lc\•nzınıı ele t;ı>çirmi~· 
)erdir. 

Cumhuriyet hava kuvvetleri 
Toledoyu ve Valladolid şimen· 
difer istasyonunu müessir bir 
tarzda bombalamıştır. 

Madrid, 9 ( A. A. ) - Bu 
sabahın beşindel)beri Casa De 
Campoda ve üniversite mahal
lesir de büyük bir muharebe 
başlamış bulunuyor. Bu harbe 
bütün vasıtalarla iştirak edil
miştir. 

Tayyareler cephe üzerinde 
uçarak çok kuvvetli bombalar 
ntıyorlar. Mıtralyözler bilafa
sıla işliyor. Ve ağır toplar şeh· 
rin binalarını sarsıyor. 

Bilbao, 9 {A.A.)- Asi tay· 
yareleri Biskayc cephesinin 
gerisindeki kasabaları bom
bardıman etmişlerdir. Bom· 
bardıman neticesinde bir kaç 
kişi ölmüştür. Hasarat ehem
yetsizdir. Hükumet tayyareleri 
ise Vıktorya cephesinin askeri 
noktalarını mitralyöz ateşi al
tınn :ılmışlardır. 

• Bayonne, 10 (A.A.) - Bil-
baodan gelen haberlere göre, 
hareket esnasında hazır bulu
nan Fransız müşahitler Ochan· 
diano önündeki muharebenin 
hakiki bir kıtal şeklini aldı
ğını bildiriyorlar. O havaliyi 
iyice tanıyan Bask milisleri 
Mola ordusuna çok zayiat ver· 
dirmişlerdir. Vitiora ve San 
Scbastian hastaneleri ve diğer 
sıhhi müesseseleri J tamamen 
dolmuş ~olduğu için trenler 

• dolusu yaralı cenub ·ıilayetle
rine scvkedilmiştir. 

Valansiya, 10 (A.A.)- Roy
ter ajansının inanılmıyn değer 
bir kaynaktan aldığı malumata 
göre, şimdi Husesca bölgesin· 
de hükiimctçiler asilerin elinde 
bulunan son yola da sahiptir
ler. Ve bu da asilerin 1maha-

-~ara edilmiş -bulunma~ı- -dc'".:"" 
mektir. 

Roma, 10 (Radyo) - Bir 
radyo istasyonu ispanyada 

: cephede yeniden birçok ltal
yan esirler tutulduğunu bildir
miştir. 

Bu radyodan cihana söyle
tilmt>k isten len bir ftalyan 
esır: 

- Ben Sicilyadan gelmiş 
bir ltalyan gönüllüsüyüm, fa. 
kat komünistler alnıma tabanca 
namlusunu dayamış bulunmak
dırlar. 

Derken radyo neşriyatı ke
... silmiştir. Bu da göşteriyor ki, 
İtalyan e:iirlere fona muamele 
yapılmaktadır. 

Paris, 1 O (Radyo} - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Asilerin Bask cephesindeki 
muvaffal ı;etleri hava tefevvu· 
ku sayesindedir. 

Rukula geçidinin alınma· 
sından sonra kırk asi tay
yare Bask mevkilerini bom· 
ba!amıştır. Piyade kıt'aları 
Korbe Anbesi el bombaları 

Kavga 
Urla kazasının Burunauz çift· 

liğinde bir çocuk kavgası me· 
selesinden Zeynel adındaki şa· 
hıs, llyası bıçakla kalçasından 
yaraladığından yaklanmıştır. 

Hakaret 
Menemen kazasının Kasım· 

paşa mahallesinde Abidin oğ· 
lu K mal, sarhoş olarak kah
veci Mehmed oğlu Abdullaha 
hakaret ettiğinden yakalan-

ile hücum ederek almışlardır. Yaralamak 
Dıırango henüz sukut etme- Kahramanlarda Mustafa oğ· 

mıştır. 

mıştjr. lu Musa, Osman o~fo Zeyneli 
Sevil, 10 (Radyo) - Kor· yaraladığından yakalanmıştır. 

do cephesinde Petaroya ma- Yumrukla 
denJerinden 17 kilometre uzak· Birinciaziz yede Ramazan 
ta asiler milislerini bir kıt' asını oğlu lsmail, Ali oğlu Bekiri 
ihatayc muvaffak olmuşlardır. yumrukla kaşı üzerinden yara· 
Dört tabur olan bu kuvvet, laımş olduğundan yakalanmış 
şiddetle müdafaaya devam ve yaralı Memleket hastanesi-
etmektedir. kaldırılmıştır. 

Salamanka, 10 {Ra<lyo) - Taflan gazinosunda 
General Franko karargahının Kemeraltı caddesinde Taf-
son tebliği:j lan gazinosunda lbrahim oğlu 

"Madrid cephesinde bütün Jhsan ve Süleyman oğlu ibra-
gece faaliyet devam etmiş ve him, sarhoş oldukları halde 
milisler mütemadiyen hücum garson Rasimi döverek yara-
eylemiştir. Milislerin faaliyeti iadıklanndan yakalanmışlardır. 
Kaza Delkampoya müteveccih Bilet meselesi 
idi. Kançeşme mevkiinde Nu· 

Kuvvetli ve şiddetli bir top· man oğlu Salim, Demir oğlu 
çu hazırlığından sonra milisler Şevki 404 sayılı otobüse bi-
26 tank ile büyük bir hücum nip para istiyen biletçi Ziyayı 
yapmışlar, fakat püskürtül- ve şoför Esadı [dövdüklerin-
müşlerdir. Saat 24 te milisler den yakalanmışlardır. 
3000 maktul ve mecruh hıra· Dövmek 

rıkarak geldikleri yere dönmeğe Keçeciler caddesinde Süley· 
başlamışlardır. ;ıtan oğlu Ali, Fevzi oglu Sa· 

Viktorya, 10 (Radyo) - miyi dövdüğünden yakalan· 
General Miyaha karargahı mıştır. 
umunıisini Alkale Denarese ... -.-----ı------
nnkletmiştir. Hind ittihadı 

Belgrad, 10 (Radyo) - Is- Yeni ~Hirur-kanÜn-üe8as1:-
panya cumhu-;iyetçi krt'aların~ sini istemiyor 
ileri hareketlerine devam et· Bombay, 10 (A. A.)-Hind 
mckte oldukları bildirilıyor. ittihadı Milli kongresinin Baş-

Geçen ay kanı Bay Nehru kongrenin 
Habeşistanda ölen yeni Hind kanunu esasisini 

ltalyanlar iptal ettirmiye azmetmiş oldu-
Roma, 9 (A.A.) _ Geçen ğunu ve Hindlilere zorJa ka-

bul ettirilmiş olan bu kanu· Mart ayında Habeşistanda ya· 
nu bütün kuvvetlerile reddet

pılan polis harekatı neticesin· 
de 4 subay, 2 yarsubay ve 20 tiklerini tekid etmiştir. 
asker ölmüş ve 7 subay, 4 B. lansbori 
yarsub,y, 32 asker ve 11 si· Bay Hitlerle konuşmak 

r yahgömlekli de gene: aldık- Uzere Beri ine gidecek 
lan yaralar veya kaza netice· Londra, 1 O {Radyo} - B. 
sinde ölmüştür. Lansbori, Nisanın 16 sında 

Habcşistanın zaptı ıçın ha- Af manyaya gidecek ve 19 un· 
rekatın bidayetinden 31 Mar- da-B. Hitler tarafındanltkabul 
ta kadar muharip ltalyanlar- edilerek 21 de Londraya dö-
dan 3,632 kişi ölmüştür. neccktir. 

• 
nacağım. Nasıl kabul ediyor 
musunuz? 

Tarihe müstenid zabıta romam 

Alfreda bu sözler karşısın· 
da sapsarı kesildi, sadece: 

- Mösyö doktor, siz bir 
delisiniz! 

52 
Dr. Bılz, bugün artık son 

kararmi vermişti ve ilk defa 
olarak ınürcbbiye madmazel 
Alfredanın yanınn gitti, genç 
fakat kuvvetli ve iri yarı Alf· 
rcfiiaya: 

- Madmazel1 dedi, usul 
ve an'ane mucibince madma· 
zel Gizelin yanına girmezden -
evel şurada bir iki mühim 
şey görüşmek mecburiyetin· 
deyiz. Beni dikkatle dmleyi-
niz, itiraz etmeyiniz. Ben, 
meslek icabı bugün madma-

tW. 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

gireceğim. Halbuki usul ve 
an'ane, ben madmazclin ya
nında bulundukca, siz de bi· 
zim yanımızda bulunacaksınız. 
Buradan çıkarsanız, usule mu· 
halif hareket ettiğiniz diğerleri 
tarafından görülecektir. Bunun 
için si:ı burada kalacaksınız. 

Evet burada kalacaksınu:; 
fakat gözleriniz hiçbir ~ey 
görmiyecek, kulaklarınız hiçbir 
şey duymıyacaktır. Bunun için 
d sizi işim bitinciye kadar 
uyutacağım. Daha doğrusu 

uurunuzu sizden al!-C8Jım. 

Diyebildi: 
Dr. arada bulunan on adım 

mesafenin üç dört adımını seri 
bir hamle ile katetti. Alf reda 
kaçmak istedi; fakat doktor, 
ikinci hamlede mürebbiyeyi 
istediği şekilde tutmaia mu· 
vaffak oldu. 

Dr. Bilz, korku ve dehşet 
içinde kalan Gizcle: 

- Madmazel, dedi, siı 
korkmayınız. Bütün bunları 

sizi Ploçtnn ve Lük Oborteni 
de ölümden kurtarmı.k ıçın 

yapıyorum! 
Dr. bunları Alf-

lerbir
etti 

1114 931 

• 
Vahap lzmire geliyor. Bugün 1 3u ~kşamki program 

•• lstanbul radyof!'u 
Uçokspor karşılaşıyor 

- Başı 1 nci sahi/ede -
istifade ederek rakib nıııf sa· 
hasından ayrılmadılar. Fakat 
muhacimleri mütemadiyen -0f .. 
sayda düşüyorlardı. Bu daki· 
kada orta muavin mevkiinde 
oynıyan Sdim ile Nurullah yer 
de~iştirdi ve Doğanspor ta· 
Lcımı oyunu açmağa muvaffak 
oldu. 

Top kaleden kaleye dolaş
tığı halde bir türlü gol çık
mıyordu. 35 inci dakikadan 
sonra lzmir takımı oyunu aç
mağa muvaffak oldu. Ve oyunu 
misafir takımın nısıf sabasına 

intikal ettirdi. 36 ıncı dak:ka· 
da Doğıınspor lehine korner 
oldu. Sabri topu güzel bir 
vuruşla kale önüne düşürdü. 

Fakat Ankara sol müdafii lh· 
san bir kafa darbesile kalesini 
tehlikeden kurtar<lı. Ankara 
takımı bu tehlikeyi atlattıktan 
sonra avutla neticelenen mu
kabil bir hücuma geçti. 40 mcı 
dakikada Doğanspor oyunda 
tam bir hakimiyet tesis etti. 
43 üncü dakikada sağ ,açık 

Mehmed rakib müdafiin kont
rulundan sıyrılarak topu orta· 
ladı. Kale önüne düşen topa 
Hakkı kaleciden evel yetişti 
ve İzmirin ilk gollinü i:aydetti. 
Bunu tehlikeli bir lzmir akını 
daha takib etti, fokat akim kal
dı. 2 dakika sonra da devre 
1-0 Doganspor lehine bitmişti. 

İkinci dev .. ede Doğanspor 
Fuadı sağaçığa almıştı ve 
tevali edıı:n akınlar yapıyordu. 

6 rncı dakikada Fuad muhak
kak bir sayıyı kaçırdı. Bu bir dev-
relik oyunda her iki takımdan 
biri hiçolmazsa müsavatı te
min etme~e, biri de galibiyeti 
garantiye bağlamağa çalışı· 

yordu. Oyun tam bir sürat ve 
enerji ile oynanıyordu. 16 ıncı 

dakikada Doğanspor aleyhine 
bir korner oldu. Fakat misafir 
takım bu fırsatı da kaçırdı. 

17 ve 18 inci dakikalarda her 
iki takım birer fırsat daha 
kaçırdılar. Misafir takım fa-
vüllerini artırmıştı. idarecileri 
de vaziyetten çok asabi ve 
müteessir görünüyorlardı. Oyu· 
nu kazanmak azmile oynıyan 
Doğansporlular bir dakika 
sonra soldan indiler ve bir 
muavinin hatası ile bir penaltı 
kazanarak gollerini ikiye iblağ 
ettiler. Ankara takımı bu da
kikadan sonra İzmir kalesine 
doğru tehlikeli akınlar yaptığı 

Alfreda, korkudan hiçbir ses 
bile çıkaramadı. 

Dr. Bilz, yapacağı işler için 
evvelden hazırlanmış bulunu· 
yordu. Bunun için, kaşla göz 
arasında denecek kadar seri 
bir hareketle yeşil bir mayii 
Alfredanın ensesine yakın bir 
yere şırınga ile zerketti ve: 

- Oldu, dedi, madmazel 
Gizci şimdi biz bize kaldık. 
Elde ettiğim mühlet zarfında 
sizinle kolayca anlaşabileceği· 
mi sanıyorum. 

Mürebbiyeniz uyandığı va
kit, kendisinin ani bir bay· 
gınlık geçirdiğini söyliyecek
iiz. O da, vazifesinde kusur 
etmiş görünmemek için bizim 
hakkımızda hiçbir kimseye 
b:rşey söylemiyecektir. Esasen 
kendisine aşıladığım ilaç, onun 

halde Doğanspor müdafaaya 
çekilerek gole mani oldu ve 
aynı zamanda arasıra derin 
paslarla muhacimleri besledi. 
26 mcı dzkikada top müsaid 
vaziyette olan lzmir solaçığına 
geçti. Sabri Ankara kalesine 
kadar sokuldu ve Fuada pas 
verdi. Fuad topu avuta at· 
makla muhakkak bir sayı fır· 
satını kaçırdı. 32 inci dakika· 
dan sonra misafir takım şeref 
golünü· atmak için var kuvveti 
ile çalışmağa başladı. Bu ara· 
da Hakkı şahsen bir gol çı· 
kardı. Gençlerbirliği müdafi· 
lcri lzrnir nısıf sahasında idi
ler. Hakkı, geriden gelen bir 
pası alarak şahsen indi ve 
gol attı, hakem bunu ofsayd 
telakki ederek lzmirin bir go· 
lünü öldürdü. 

Oyun sık sık fzmir takımı· 
ııın nısıf sahasında geçiyordu. 
Fakat misafirler bir türlü gol 
çık ramıyorlardı.. Bu arada 
hakemin la!:aydisindcn istifade 
ile of nytten bir fırsat ele ge· 
çirdiler, fakat şüt, avut oldu. 
Oyun da bu suretle 2·0 Do
ğansporun lehine bitti. 
Doğanspor takımı zayıf bir 

kadro ile oyuna İştirak ettiği 
halde güzel oynadı ve galibi· 
yeti hak etti. 

Takımda en fazla muvaffak 
olanlar iki müdafile Nurullah 
ve Mahmutlu. iç mevkiinde 
Sabri tamam ile antrenmansızdı. 
Misafir takımda ancak orta 
muavin mevkiindeki Hasan 
muvaffak oldu. Muhacim hattı 
daima ofsayda kaçtığı gibi 
şütsüzlük yüzünden fırsatları 
kullanamadı. 

Gençlerbirliği bugün ikinci 
maçını saat 17 de Üçok takı· 
mımızla yapacaktır. 

İstanbul, 10 ( Hususi ) -
Bura gazeteleri; eski Altaylı 

Vahabın yakında fzmire döne
ceğini yazmaktadırlar. Vahap, 
Fransada kalmak istememek
tedir. 

Istanbul, 10 (Hususi muha
birimizden, telefonla) - Milli 
küme maçlarına bugün de 
burada devam edilmiş ve An
karagücü ile Güneş karşılaş· 
mıştır. 

ilk devrede Ankaragücü, 
rüzgar altına düşmekle bera
ber hakikaten çok glizel bir 
oyıın verdi. Buna mukabil 
Güneş, her zamanki oyununu 
gösteremiyordu. Bu devrede 
her iki takım birer gol çıka· 

mile tahrib etmiştir. 
Size gelince, madmazel gö· 

rüyorsunuz ki, size karşı iti· 
nıad gösteriyorum, sizin hafı· 
zanıza el uzatmak cihetini hiç 
düşünmüyorum. Beni lütfen 
dinliyecek misiniz? 

Gizci bu halleri hiçbir şe
kilde tabii bulmuyordu; endi
şesini mümkün mertebe sak
larnağa çalışarak, mırıldanır 
gibi: 

- Lütfen oturunuz, mösyö 
doktor! 

Dedi. 
- Hayır.. Müsaade eder· 

~eniz ayakta kalacağım. Böyle 
daha iyidir. 

Doktor, bir adım geri çe· 
kildi. Bir an, fakat küçük bir 
tereddüd devresi geçirdi, 
sonra: 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30-
14 halk türküleri, havadisler, 
Eminönü Halkevi tarafından 
temsil. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

dans musikisi, 19,30 konfe· 
rans (Bay Sırrı Tarcan tara· 
fından}, 20 Türk musiki lıey .. 
eti, 20,30 ( Bay Ömer Riza 
tarafından arapça söylev ) , 
20,45 Bay Muzaffer ve arka· 
daşları Türk musiki heyeti 
tarafından şark ar, 21,15 de 
stüdyo orkestrası, 22, 15 ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 plak· 
larla seçilmış parçalar, 23 son, 

Habeş eşyasına 
ltalyan eşyası muamelesi 

yapılacak 
Sofya, 10 (Radyo) - Neş

rolunan bir emirname üzerine 
Habeş eşyasına da ltalyan -eş· 
yası muamelesi y_apılacaktır. 
Bu emirname, Habeşistanın 

filen ve hukukan ltalyaya il
hakını tasdik mahiyetindedir. 

Gemi kurtarıldı 
Londra, 10 (Radyo)- Su· 

ların yükselmesinden bilistifa
de Dunkerk limanında ka~aya 
oturan 8000 tonluk Anvers 
gemisi, med zamanında üç ro
morkör tarafından çekilerek 
kurtarılmıştır. 168 yolcu va
purda bulunuyor. Vapurda 
mühim hasarat olmamıştır. 

Halkevi köşesi 
12 /4/ 937 pazartesi günü 

saat l 7 de spor kolunun ko
mitesi toplanacaktır. 

13 141 934 salı günü de sa· 
at 17 de müze ve sergi kolu
nun komite toplantısı vardır. 

-rarak berabere kaldılar. An
karanın golüııü, solaç1kları 
attı. 

İkinci devrede, Ankar~ücü 
çok fena oynuyordu. Güneşin 
bundan istifade edeceği sanıl· 
dı, fakat bu zan boşa çıktı. 
Ankara oyuncuları gerek fer· 
den, gerekse takım halinde 
ilk devredeki varlıklarını ve 
tesirlerini tamamen kaybet· 
tikleri halde Güneş, - hem de 
rüzgar kendi lehine olduğu 
halde - bundan istifade ede· 
medi. 

Maamafih Ankaragücü, dev· 
renin sonunda gayet güzel, 
canlı bir oyun daha verdi ve 
bir gol dnha çıkararak oyunu 
2-1 kazandı. Ankaragücü, ya· 
rın Beşiktaş tnkımı ile karşı· 

laşacaktır. 

sızı seviyorum. Öyle bir aşk 
ki, ihtiyarım fevkmdc ve ken· 
diliğinden başlamıştır. Böyle 
bir aşk beslemek, benim için 
ancak delilik demektir. Aşkı· 
mın .tarihçesini size yapacak 
değilim, buna lüzum olmadığı 
gibi vakit te müsaid değildir. 
Fakat muhakkak olan nokta 
şudur: Bu aşk benim hayat1lfl 
demektir, bu aşk olmazsa be· 
nim yaşamaklığıma lüzum ve 
mana kalmaz. 

Dr. sustu. Gizel, doktorurı 
bu heyecanına hayret ve deh· 
şet ile bakıy')rdu. 

Dr. genç kı bu hayretine 
ehemmiyet vermcdr.n yenide0 

söze başladı: 
Madmazel, dedi, siı 

Ploç adını taşıyan bu adarrı· 
dan nefret ediyorsunu:ı, burıll 
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İsmet lnönü, Belgradda 1 O gün kalarak Alman 

yürüyor .. 
v k · miz General ismet lnönü, gazet~~ ri 

Avusturyaya neden 
Dün: 
Eskiden izdjvpçlarda bir 

genç kızdan şöyle bahsedi
lirdi: 

dün akşam Belgrada müteveccihen hY~y~:~~:~"r':~, 
kait Avusturyalı bir memuruq 

- Ayın on dördü kafirin 
kızı.. Tabak gibi yusyuvarlak 
yiizü.. Pembe mi pembe ya· 
ınaklan .. Kaşları parmak gibi.. 
Saçları topuğuna değiyor. Pem
be topukları nalının, terliğin 
'kenarından öyle bir görünü· 
yor ki... Terlediği vakit bur
.cam burcam .. Ahmediyeyi, Mu· 
hammediyeyi bitirmiş .. Çama
şır yıkar, bez dokur, yemek 
pişirir. Yürürken göğüsleri pel
te pelte titriyor. Bilezikler, 
kollarına dar geliyor.. Oğlu· 
muza birebir gelecek alimal· 
lah .. Ağzı var, dili yok.. Yıl· 
da bir, yediveren asma gibi 
doğurur mu, doğurur. Fukara 
kızı amma, zararı yok .. 

stanbuldan hareket ettiler ~~~ri ~;:::;.~:bet::·kpi~; 
mezarlığındtJ )'atıın Hitleriq 
akrabalarının mezarına Hitlc· 
rizm hakkınd~ medihkar bir 
cümleyi havi bir çelenk koy. 
ması üzerine 250 :şıling par~ 
cezasınc:ı mahkum edılmesi V6 

tekaüt maaşının de kesılmeıi 
üzerine Alman gazeteleri tara• 
fından yapılan hücumlar Vi· 
yanada büyük bir heyecan 
tevlid ctıni tir. 

Bugün: 
- ince, servi dalı gibi bir 

kız .. Yürürken omuzlarını kal
dırıp, ayakh:rını sektirip öyle 
bir gidiyor ki... Beyaz mı be
yaz!.. Kaşlarını da hilal gibi 
aldırmış .. Konuşurken bülbül 
şakıyor sanırsın.. Hele piya
nonun başına geçince, Alta
hım, bitiriyor insanı .. 

Tavus gibi, pırıl pırıl.. Saç
ları dalga dalga savruluyor .. 
Bir gülüşü var ki, öte sokak
lardan duyuluyor. 

Ev işi bilmiyor amma, pa
rası var.. Baba~ından mal, 
mülk kalmış. 1ki çıplak bir 
hamamda yakışır.. Böylesine 
canım kurban.. Asri dediğin 
böyle olur.. Hem güzel, hem 
paralı.. Hizmetçiler ne güne 
duruyor.. Çocuk doğurup ta 
başa derd mi çıkarncak?. Gül 
gibi kız vallahi ... 

Yarm: 
Oğlum, alacağı kızı tetkik 

etmiş. Ben de gördüm, sor
dum, araştırdım.. Kız pek gü
zel değil, fakat çok faziletkar .. 
Evvela, çok terbiyeli ve mu
vazeneli... Tahsili de, aşağı 
yukarı, oğlumunkine yalan .. 
Mükemmel konuşuyor, mükem
mel fikirleri var.. Güzel bir 
kütüpanesi var, elinde de bir 
mesleği .. 

Sonra, sporla da uğraşıyor, 
kanlı, canlı birşey .. Giizelliğini, 
boya ile değil, sıhhati ile te
min ediyor.. Sade, tabii bir 
kız.. Oğlumla, onun yaşının 
ahengi de var.. Çalışmasına 
şimdilik ihtiyacımız yok.. İyi 
bir anne, münevver bir kadın 
olacağını tamamile biliyorum .. 
Bütün bir eve öyle bakim ki, 
tasavvur edemezsin.. Evin içi 

•- Başı 1 nci sahi/ede -
Muzıka ile asker ve polis 

kıtaları ihtiram resmini yap· 
mıştır. istasyonu ve Haydar· 
paşa rıht1m1nı dolduran bin
lerce halk General lnönünü 
coşkun alkışlar ve yaşa ses· 
!erile karş ılamıştır. Başvekil 
kendisini karşılıyanlarla bera
ber Akny idaresinin Kadıköy 
vapıırunn binm iş ve Köprüye 
çıkmıştır. Köprüde ve Galata 
ı·ıhtımında da kesif bir halk 
kütlesi muhterem Başvekile 
J,üyük tezahürat yapmış ve 
kendisini hararetle alkışlamış
lardır. 

Başvekilııniz oradan otomo
bille Perapalasa gitmişlerdir. 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Başvekilimiz, refikalarile bir
likte bu sabah lstanbulu şe
reflendirdiler ve büyük teza
hüratla karşılandılar. 

Başvekilimiz, akşam, Avru
pa trenine bağlanan hususi 
yagoııla Belurada hareket et
tiler. Sirkeci istasyonunda, se
firler, binlerce halk, askeri ve 
mülki rical General ismet in-
önünü uğurladılar. 

Başvekilimiz, Sofyadn Bul· 
gar Başvekili Bay Köse İva
nofla trende konuşacak ve 
fazla durmadan yoluna de\'am 
edecektir. 

Başvekilimizin Belgrad seya
hati on gün sürecektir. 

Belgrad matbuatı, General 

sadece zevk, sadece intizam .. 
Hcrşey, makine gibi yürüyor 
ve işliyor .. Çocuk da doğllta· 
cak ve eminim ki, çocuğu da 
sağlam olacak ve iyi bir ba
kım görecek ... 

'.< 

ljı * 
Dün, bugün \ e yarın arasın· 

da telakkilerin nrzettiği bu 
seri değişiklik, hakikaten 
çok mühimdir.. Anamızla ka· 
rımız, kızkardeşlerimiz ve kız

larımız, bu üç başlı değişikli
ğin ayrı ayrı simalarıdır.. Ar
tık hokka çeneli, ayva göbek
li, katmer gerdanlı, çatık kaşlı 
kız tipi kalmadı. Onun yerine, 
iki devir arasında yetişmiş bir 
tip doğacaktı ki, o da bugü
nün kızıaır. Fakat çok yakın
da, o da yerini, asıl kıymetli 
ve hakiki kız ve kadın tipine 
verecektir.. Çimdik 
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Fırtına Ali 1 
1 

Büyük Korsan Romanı .... ----~~J 

-116- Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin 

Fırtına Ali, kalbini sadece 
kendisine veren ve belki de 
hayatta bir ôaha göremiycceği 
bi t>er Yunan ktzının kucağına 
düşmüştü. 

Yukarıda harb vardı. 
Aşağıda, aşkın ilahi buhur· 

danı tütüyordu .. 
Beş f dakika sonra, ambar 

adizında Fırtına >\linin sesı 
uyuldu: 
- Çucuklar, gemiye atlayın. 
Mücadele hila 'devam edi

Yordu. Bu sert kumanda bir
denbire, her iki 

içinde bir kasırga koptu ve 
Alinin tayfaları, iki yaralı ile 
iki şehitlerini kaldırarak gemi· 
!erine atladılar. 

Ali de, hayatında hiç tat
madığı bir heyecan ve sersem
likle onları takib etti. Ali ve 
Mariyadan başka hiç bir kimse, 
ne olub bittiğinin farkında 
değildi. 

Harb neden durmuştu? 
'ırtma Ali, galip bir vazi· 

yeti nasıl terketmişti? 
Mariya, sararmı~. yorgun bir 

çehre ile ambar ağzında gö· 

~----~--.-.--~·~·~· ..... ~--~--------
ismet lnönünün, dört gün Bel- Naibi saltanat Altes Prens 
gradda kalacağını ve misafire· Pola şahsen saygılarımı arzede· 
tinin mütebaki zamanını Bos· bileceğimden bilhassa şeref 
nada yapacağı bir seyahatle ve saadet duyuyorum. Ben ve 
geçireceğini, bu ayın yirmi arkadaşım Hariciye Vekili Dr. 
ikisinde Ankaraya döneceğini B. Aras Yugoslavyaya içten 
yazmakta, Başvekilimiz hak- ve dostça konuşmağa gidi-
kın<la sitayişkarane makaleler yoruz. 
ncşreylemektedirler. Türkiye ve Yugoslavya Bal-

lstanbul, 10 (A.A.) - Baş- kan mis kının başlangıcından 
vekil ismet f nönü hareketinden beri en sadık azalarından bu-
biraz cvcl Perapalasta Yugos- lunmuşlar ve her fırsa t ta Bal-
lav ve Tiirk matbuatı mlimes- kan misakının takviyesi için 
sillcrilc Anadolu Ajansının bir çalışmışlardır. Bugünkü vazi-
muhabjrini kabul ederek şu yetin içinde Balka11 misnkı 
beyanatta bulunmuştur: Avrupa için her zamankinden 

- Yugoslavyaya, içimde kıymetli olan sulhun esas te· 
buyük bir sevinçle gidiyorum. şekki.illerinden biri olmuştur. 
Hareketimden biraz evci fev- Umuınıyctlc Balkan misakı 
kalade olarak toplanan İcra azası ve hususile Türkıye-Yu-
Vckilleri Heyeti Yugoslavyaya goslavya münasebatının bey· 
Türkiyenin samimi ve candan nC'lmikl anlaşma ve aklı seli-
bağlılığını iblağ etmeği ben- min en esaslı rükünlerinden 
den istedi. Son dakikada Bü- olduğunu açıkça göstereceğiz. 
yük Şef1m reisicumhur Atatürk Türkiye ve Yugoslavyanın 
bana verilen vazife ile yakın- Avrupa sulhunu halde koru· 
dan alaka göstererek bilhassa mak ve atide onu tehdit ede-
Yugoslavya ile Tiirkiyeyi bağlı- cek hadisata karşı koymak 
rabıtaların sağlamlığını tebarüz uğrunda değerli hizmet sar-
ettirmek lütfunda bu1unmaş· fettiklerine 1rnniiz. 

lardır. 'Beynelmilel sahndaki nüfu-
Ankarada lstanbulda bütün zumuzu olduğundan fazla gör 

lıalk bana tevdi edilen bu va- mek istemiyoruz. Eakat teva· 
zifeden fevkalade memnun zuumuz istihkar edilmemeli-
olduğunu göstermiş ve bütün dir. Açık sözlülüğümüz, dü-
tezahüratile Yugoslav milletine riistlüğümüz ve bilhassa mü· 
Türk milli sempatisinin bildi· nasebetlerimiz her türlü sui 
rilmcsini istemiştir. niyetten varestedir. Bu itibar· 

Bunlar büıün Tlirk milleti- la kendimizde müşterek siya. 
nın tek bir kitle halinde Yu- setimizden müftehir olmak 
goslavyaya seyahatimiz esna· hakkını görmemiz kotay an· 
sında sadakat hislerimizin te- laşılır. 
zahüratma iştirak edeceğine 

beliğ emarelerdir. Bu dostane 
tezahürler esnasında şüphe 

yok ki Türk milletinin bu hissi 
ainkası bütün dünyanın nazarı 
dikkatini celbetmekten ha\i 
kalmıyacaktır. 

Vasıtımzln dost Yugaslav 
milleti nezdinde Türk mille-
tinin en samimi hissiyatının 

tncümanı olmanızı rica ede
rim. Yugoslav matbuatı Türk 
efkarı umumiycsinde layık bl
duğu mevkiii bihakkın ihraz 
etmiştir. 

keti ziyaret etmek arıuıu var· 
dır. Bugün bu arzunun tahak
kukundan dolayı duyduğum 

zevk ve heyecan kolay anlaşı
lır. Kardeş ve müttefik mille· 
tin en samimi saadet ve teali 
temennilerimizi kabul etmesini 
dilerim. 

Bdgrad, 10 (Radyo} - Ya· 
rın akşam Belgrada gelecek 
'Ve parlak merasimle istikbal 
edilecek olan Türkiye Başba
kanı İsmet fnönüne samimi 
merasim yapılacaktır. Türkiye 
Başbalcanına, Haricıye Vekıli 
Bay Dr. Rüştü Aras refakat 
etmektedir. Türkiye-Yugoslav
ya siyasi münasabatı, muhtelif 
devrelerden geçmiş ve çok 
samimi bir halde devam ede
gelmiştir. Gazetelerin yazdık
ları gibi bu siyaset, bundan 
sonra da aynı samimiyetle de· 
vam edecektir. 

Yugoslavya gazeteleri, bu 
ziyarete dair yazdıkları başına· 
kalelerde Tiirkiye ve Balkan 
devletleri arasındaki samimi 
münasebetler hakkında Yugos
lavya Başvekili Bay Stoyadi· 
noviçin beyanatın<lan bahse· 
derek Türkiyenin boğazlar me· 
selesile çok kuvvet bulduğunu, 
Bulgaristan ve halya lle ınüna· 
sebatının da iyi olduğunu kay· 
dediyorlar. Gazeteler, Ata
türkün en büyük arkadaşının 

yarın akşam Belgradn gelece
ğini yazıyorlar. Bütün gazete· 
ler, Türkiye Başbakanı general 
ismet lnönünün muhtelif poz· 
larda resimlerini basmakta
dırlar. 

Sıyasi mahf eller bu hücum
ların federal matbuat şef ı Ada· 
min Berline s yahati arıfesin· 
de yapılmasını hayretle karşı· 
laınaktadır. Bundan maada bu 
vnk'anın bir sene evel cerl"'yan 
etmiş olduğu kaydedılmt .. tt.dir. 
Bu ani hücumlar karşısı :ı 
Viyana şüphe ve tereddüt için· 
de kalmıştır ve bu hususta 
mutlaka bir ketumiyet muha
faza edilmektedir. 

iyi haber alan mahfeller 
Hitlerin akrabalarına ait me· 
zarın polisçe nezaret altına 
alındığı hakkında Berlinde do
laşan şayiaları tekzib etmek
tedir. 

Benin, 9 (A.A.) - Nasyo· 
nal Sosyalist partisinin resmi 
naşiri efkarı olan Volkischer 
Beobahter gazetesi Avusturya 
hükumeti aleyhinde şiddetli bir 
makale neşrederek hükumeti 
Hitlerin akrabalarının yattığı 
mezara Nosyonal Sosyalistleri 
yaklaştırmamak istemekle itti· 
ham etmekte ve Alman mil
letine karşı yapılan tahrikin 
Avusturya hükumeti tarafından 
tamir edilmesini istemektedir. ...................... 
yeti çok büyüktür. Balkan 
memleketlerinin kıymetli mü-

General ismet İnönünün dafii olan Türkiyenin Başvekili 
hayatı hakkında konferanslar General ismet lnönü ve onun 
neşre<lecektir. arkdaşı Bay Rüşdü Aras bu· 

Politika gazetesi, Türkiye- raya geliyor. Bu mühim ziya-
nin onbcş senelik terak'kisi re\le şerefyap bulunuyoruz." 
hakkında bir başmakale neş- Belgrad; gelmiş olan Türk 
retmiş, bu terakkinin tarihte gazetecileri; tasarruf sandıkları Yugoslavyanın yüksek devlet 

c.damı Türkiyenin samimi dostu 
Başvekil Bay Stoyadinoviçi bir 
an evci görmeğe sabırsızlanı· 
yorum. Dost Yugoslavyanın 
Başvekilinin memleketimiz ef
karı umumiyesindc yarattığı 

iyi tesir o derecededir ki ha
tırası hala canlıdır. 

Avrupa sulhu ve Balkanlar emsali bulunmadığını yazmış· hakkında letkıkler yapmışlar, 

Yugoslavya devlet adamla
rının yüksek meziyetleri bizde 
daima takdir edilmiş ve hü· 
yük bir itimad telkin etmiştir. 

kadar dünyayı mavi gözlerinin 
bakışlaı ı ile seyreden dilber 
korsan değil, kendini aşkın 
kucağına atıvermiş bir kadın· 
dan ibaretti .. 

Kalbi de ınağliip olmuştu, 

korsan lığı da .. 
Aşk, neler devirmiyordu? 
Gemiler açılıyordu. 
Mariya Aliyi görüyordu: Bir 

heykel gibi köprü üstünde 
durmuştu.. Son bir veda .se· 
lamı verecek oldu. Fakat tay
falarından çekindi.. Gözleri 
yaşarmıştı. Gene ayni endişe 
ile kendini tuttu.. Yerde üç 
yaralı, üç ölii vardı.. Onlara 
doğru yaklaşarak diz çöktü, 
istavroz çıkardı.. Diğer kor· 
sanlar da aynı hareketi tek· 
rarladılar. 

arasında teşriki mesai lehine mıştır. Belgrad fuarı için malumat 
daima çalışmağı bilmiş olan Belgrad, 10 (Radyo} - Tür- alm11ilar, askeri ve mülki tay· 
dost memleket matbuatının kiye gazetecilerinin Belgrada yare meydanını gezmişler, iza· 
vatanperverlik ve durendişli- gelmeleri münascbetile bir ma- hat almışlar, askeri müzede 
ğini daima takdir ettik. Her kale neşrt-den Hamotava ga- tetkikler yapmışlardır. Gazete· 
iki taraf matbuatının kendili- zetesi ezcümle diyor ki: ciler, Tuna civarında otomo· 
ğinden biribiı ini an1ayışı iki " - Türkiye gazeteleri, mo· bille bir gezinti yapmışlardır. 
memleketin milli işlerine ve dern devletlerin gazetelerinden Belgrad radyosu pazartesi gü-
müşterek davalarına her vakit aşağı kalmamaktadır. Bu mu· nli Türkçe, Fransızca, Yugos· 

1 
~a~dalı olmuştur. Çoktanberi vaffakıyeti alkışlarız. ismet in- lav ve lngıliz dillerinde ncş· 
ıçımde güzel müttefik memlc· önünün seyahatinin ehemmi- riyat yapacaktır. 
• ........................................ ..ıllllİmmi._ııİlııİ: .. mmıımıam..ııiMlilll 
kaybettik. Beni öldürecekti. 
Kılıcımı ayağının altına attım. 
Kahraman bir korsanmış. Ne 
kılıcımı aldı, ne de yüzüme 
baktı, döniip çekildi. Harbe 
devam edebilirdin. Fakat be
nim inadım, sizin hayatınıza da 
mal olacaktı. Çünkü ümidsiz 
bir vaziyet ile karşılaşmıştık. 
Kendimde o hakkı göremedim. 
Kiminizin anası, kiminizin sev
gilisi, kiminizin de çocukları, 
karıları var .. 

Marko da yaralılar içinde 
idi. Mariyanın yalanına hepsi 
inanmışlardı. Tayfalardan biri: 

- Kaptan -dedi- sen kah
raman bir kızsın .. Onu bilir
dik, fakat Lu kadar akıllı ve 
iyi düşünceli olduğunu bil
mezdik .. Onlar bizdt>n fazla 

dm ... Yalnız, kusura bakmaz
san bir şey söyliyeceğim. 

- Söyle, dinliyorum .. 
- Bu adam bize bir ders 

verdi .. 
- Ne gibi'?. 
- Biz onun nişanlısını ka· 

çırmıştık. Halbuki o isteseydi, 
seni bile alır, götürürdli. 

Mariya, hafifçe sarardı. Ken
di kendine: 

- Alı -dedi- keşki götür· 
seydi .. Fakat o benim vücu· 
dumu ancak bir defa sararek 
burada bıraktı. kalbimi alıp 
götürdü. 

Bu düşiinceden sonra, der· 
hal tayfaya cevap verdi: 

- Fakat, bizim kendi ni
şanlısını ikinci defa olarak ka
çırdığımızdan haberi yok. Bun· 
dan başka, aşağı yukarı kcn· 

bu hareketi ile şan ve şöhre· 
tini artırmak istiyor.. itiraf 
ediyorum, düşmanımız çok 
kuvvetli... 

- Tekin yere ona "Fırtına., -
dememişler kaptan!. Bu deniz
lerde ona eş çıkaca~ını hiç 
sanmıyorum .. 

Mariya, bu sözlere cevab 
vermedi.. 

- Haydi ·dedi- yaralı ar
kadaşlarımızı kaldıralım. Ölü· 
lerimizi de, yaşayıp büyüdük
leri de izin kucağında, Allahın 
ve Yesuun büyüklüğüne ve 
affına terkedelim .. 

- Sonu gar1n -
-'-----~------~-------Ziraat mUdUrU 

Vilayet Ziraat müdürü Bny 
Nadir Uysal bugün Urla ka· 
:ıasına giderek zirai bazı tet· 
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udu yeni simaları. 

1 garının yıldızlarından Doris Nalan, 2 Vendg Barrie, 3 genç ve körpe bfr yıldız 
• Deanna Durbin, 4 Dorothg, 5 güzel ve cazibeli fanice Jarrott, 6 Viganalı Tillg 
Loch, 7 ltalgan artistlerinden ve şimdi Hollivudda bulunan /sa Miranda, 8 Avrupa 
yıldızlarından Tal Birell, 9 bir Amerika firması tarafından angaje edilen Alman 

artisti Ousseg, 10 Vandala filmi ile parlıgan geni artistlerden Frances Farmer 
Joan Gravfordu beyaz per- mış ve harikulade kirpiklerle bir köpeği vardır ve artist 

dede seyrederken, aşağı yu- süslenmiştir. Ağzının tabii bü- bununla yakından alakadar ol-
karı, hepiniz onu zevkle, tak- yüklüğü de onun ayrı bir sü- maktadır. 
dir ve heyecanla seyredersiniz. südür. 31 y~şında, 1,58 bo- Okumağı, sporu, denizi çok 
Çünkü Hollivudun, bu meşhur yunda, ~6 kılo ağırlındadır. sever. Bir aralık sahneden çe· 
yıldızı, hem kuvvetli bir san' at- ~vvel~. sah_nede .oynamış, kilmek, kendi aleminde, süku-

,. . b I çevık, guzel vucudu ıle nazarı I k · · f k kar, hem de eşı az u unan, d'kk . lb . b'l"'h . nete yaşama ıstemış, a at 
1 ı . .. I .1 - l ı atı ce etmış, ı a are sı· f')' - l . b . k"' tı s1m ı, garıp goz erı e guze . t' K d' . k l ı ım muessese erı una ım an nemaya geçmış ır. en ıs1 o • d 

bir kadındır da.. 1 . d V kt'I f bırakmamışlar ır. . .. .. . eı mezunu ur. a · ı e maru y . . 
Çocukluğu ıle bugunku sı· Duglas Fairbanks ile evlenmiş, ukarıda artıstı muhtelif 

ması arasın~a büyük farklar fakat sonra ondan ayralmıştır. yaşlarda annesi, son kocası 
vardır. Vaktıle çok açık renk- Bu izdivaç 1929 ıeneıinde vu- ile görüyorsunuz. Bir de ka-
te olan gözleri, bilahare iri, kuhulmuştu. Bilahare tekrar rikatörünü koyuyoruz ki, kendi 
yeşil mavi, koyu bir şekil al- evlenmiştir. joan Gravfordun elile yapılmıştır. -·-Güzel Jon Gravfordun hayati -----------
Sporu, okumağı, denizi ve köpeğini sever, 

istediği halde perdeden ayrılam<ımıştır 
cok • 

Avrupa sinema ve filim me· 
raklıları arasında kökleşmiş 
bir kanaat vardır; bunların 
ağızlarından sık sık: 

- Amerika yıldızlarile mu
kayese eailecek yıldızlarımız 
yok! 

Cümlesi duyulmaktadır. 
Maamafih, bu kanaata he

yecan ve asabiyetle: 
- Yok mu diyorsunuz ?. 

Fakat falan veya filan Mat· 
mazele ne buyurursunuz? diye 
itiraz edenler de çıkar. 

Holivutta en g iizel ve en fazla 
alkışlanan artistler in Fransız, 
Alman, ltalyan ve şimal mem· 
leketlerine mensub kadınlar 
olduğu da en büyük bir ha
kikatt ir. 

Yalnız arada bir fark var· 
dır. Fransızlar veya diğer Av
rupa milletleri yıldızlarını, 

Amerikalılar gibi arz ve teş
hir edemezleri Arada müthiş 
bir fark, en fazla muvaffak 
olmuş bir reklam farkı vardır. 

• • • 

doğduğu yerdir; Parisin bin 
bir zevk mihrakı her gün bin 
bir yıldız namzedini prazante 
ederi Sesli filimler zaferi aynı 
zamanda konservatuarın da bir 
zaferi olmuştur. Fakat bu ye
tişen yıldızlar, cihanşümul bir 
şöhret temin için Amerikanın 
Holivudun propagandasına 
muhtaçtırlar. Avrupada sina
macılık, Amerikadaki gibi mü
kemmel organize edilmiş de· 
ğildirl 

ır 15ırcYenoıre s"iliifde ı' ravsıye ederız:- ı teıakleı 
Holivudlular, genç ve güzel 

eaııeır bu Zl)'ltetın ı yorum. 

Yeni Adam 
171 inci sayısı çıktı. Bu sayı 

ile ilave olarak Anatole Fran· 
ce'in (Epikürün bahçesi) adlı 

eserinin 3 üncü formasını ve
riyor. içinde fsmail Hakkının 
(imtihan yeri, Travay, Sana 
niçin düşman olmadım, ilkokul 
programının tenkidi, Estetilc 
nedir, Hayatım) başlıklarile 
beş makalesi, şair Mehmed 
Akif anketine Kerim Sadi, 
O rhan Se} fi, Yusuf Ziya ve 
Raif Necdctin verdij!i dikkate 
çok d<'ğor cevaplar var. Ayrıca 
Hiist-yin Avni, H. Bozok, Ad
nan Ce mil, Dr. fzzcddinin ma
kalele riııi ve Andre Gide ve
sair ecnebi muharrirlcr<len ya· 
pılan tercümeleri okuyacaksı
n ı z . En modern b'r Türk fikir 
mecmu sı o'an Yeni Adamı 
ehemmiyetle tavsiye ediyoruz. 

Büyük /ngiliz vapuru 
SUveyş kanahnda karaya 

oturdu. 
Londra, 10 (Radyo) - ln

giliz bandıralı ve ( Vis Rova 
Of Hindiya) adlı yirmi bin 
tonluk büyük bir posta vapuru 
Süveyş kanalında karaya otur· 
muştur. 

:Reksistler 
Resikara geçerlerse Bel· 
çika federal bir hUkQ

met olacak. 
Brüksel, 10 (Radyo) - B. 

Leon Doğrelin naşiri efkarı 
efkarı olan Pey Reel gazetesi, 
Reksistlerle Flamanların uz· 
laşma esaslarını neşretmiştir. 

Bu esasa göre, Reksistler 
resikara geçtikleri taktirde Bel· 
çikayı federal bir hükumet 
haline koyacnklardır. Fakat 
komünizme memleket dahi
linde hiçbir hak vermiyecek
lerdir. 

Paris sergisi 
Açıhş tarihi henüz 

belli deOil 
Paris, 10 (Radyo) - Gaze· 

teler 1937 sergisinin 3 mayıs· 
ta açılacağını yazmışlardır. 

Fakat bu tarih doğru değil
dir. Serginin ne gün açılacağı 
hakkında heniiz verilmiş kat'i 
bir karar yoktur. 

Fransız . 
muharrirleri 
Venedii)e vardılar., 

Venedik, 10 (Radyo) - Bir 
Fransız tayyaresi Paristen bti· 
raya gelmiş ve birçok Fransız 
muharriri getirmiştir. Muhar
rirler Fransız konsolosu tara
fından kabul edilmiş ve bugün 
gene Parise dönmüşlerdir . 

... 911 ............. ..:: ... 
gizlenmiş olan hususiyet ve 
şahsiyetleri meydana çıkar· 
makta çok mahirdirler; bu su· 
retle yarının cumhur tarafın· 
dan alkışlanacak şahsiyetlerini 
kolayca tesis etmektedirler. 
Ve ... Çok defa da güzeller üze· 
rinde tadilat yapmakta mesela 
değiştirilen kirpiklerle gözlere 
başka bir mana '<e cazibe 
vermektedirler. 

Holivud, Garboları, Ditrih· 
!eri, Gravfordları, Klovet Kol
berleri ve bunlara benziyen 
kıymetli sermayelerine rağmen, 
elemanlarını mütemadiyen ar· 
tırmakta, yenilemekte ve .. bun
ları da cihan yıldız namzetleri 
arasından seçmektedirler. 

Bu suretle Romadan Miran· 
dayı, Londradan Meri Obero· 
nu, Lili Palmeri, Viyanadan 
Luiz Reyneri ve Tilli Loşu ve 
daha bunlara benzer bir sürü 
yıldızı istikbale hazırlamak 

---.... ··---Prenslik hukukundan 
mahrum kaldı 

Biikreş, 10 (Radyo) - Sal
tanat şurası dün akşamki iç
timaınc' a prens Nikolanın ha· 
nedan mevkiinden mahrum 
edilmesine karar vermiştir. Bu~ 
kararın sebebi, prens Nikola
nın kendisine küfüv olmıyan 

bir kızla gizlice evlenmesin
dendir. 

Belgıad, 10 (Radyo) - Ro
manya kralını kardeşi prenı 
Nikolanırı beş sene evel Ma-
dam Döbersko namında eski 
bir Rus d plornatıııın karısı 
ile ev'.cn d iği meydana çıkm ış
tır. Kı alın müsaadesini islih-: 
sal etıneden yapılan bu ev
lenme münasebctile pı ens ve 
karısının Romanyada alelade 
birer vatandaş gibi yaşamaları 
muvafık görulmüştür. Prens 
Niköla, Romahyada çok se· 
vilmişlir . Bu karar, Roman· 
yada teessürle karşılanmıştır. 

Gandi 
lngilizlerle barışmamaOa 

karar vermtştir 
Londra, 10 (Radyo) - Al

lahaba<ldan alınan bir habere 
göre, Hind milliyetperverleri 
şefi Gandi Nehru lngilizlerle 
hiçbir veçhile uzlaşmıyacağını 
bildirmiştir. 

Gandi Nehru, aynı zamanda 
Hind valii umumisini de ziya· 
ret etmiyecektir. 

Türkiy başpehli. 
vanlık müsabakası 

Çocu esirgeme kurumu mer
kezi tarafından her sene tertip 
edilmekte olan ve stadyomun 
bitmesine ;ntizaren bir iki se
nedir yapılamıyan Türkiye baş 
pehlivanını seçme müsabaka
ları busene 21 Mayıs cuma 
günü Ankara stadyomunda baş
layacaktır. Güreş üç gün sü
recektir. 

Başpehlivana 500 lira ile 
1:. ir madalya, diğerlerine de
rece ile 700 lira mükafat ve· 
rilccektir. Bu milli güreşe bü
tün Türkiye pehlivanları da-
vetlidir. 

Macaristan 
Dahiliye Nezareti 

Peşte, 10 (Radyo) - Ma· 
car Dahiliye Nezareti bugün· 
den itibaren Bay Jozef Sele 
verilmiştir. Bu Nezaret şim
diye kadar Başvekil Bay Da
ratinin uhdesindeydi. 

VE 
Ziraat makineleri 

panayırı 

Bresiau 5 -- 9 Mayıs 1937 

• 23 Nisan cocuk 
' 

haftasının ilk 
günüdür 

• Pragda infilak 
Prag, 10 (Radyo) - infi

lak maddeleri yaran bir f ab
rikada infilak vukubulmuş, 
fibrika binaları harab olmuş, 
dokuz kişi ölmü~tür. 

- Kiralıkev 
Güzelyalı Nııri bey sokak 

6 Numarada bütün asri kon· 
förü haiz büyük bahçeli, 
içinde elektriği ve suyu 5 
odalı gayet havadar bir ev 
kiralıktır. 

Her gün öğleden evvel 
evin alt katına müracaat· 
lan. 

Akhisar asliye hukuk ha· 
kimliğinden: 

Akhisarın Hashoca mahal· 
lesi ışıklar sokağında 68 No. h 
evde oturan Ahmet kızı Zehra 
tarafmdan Bursa lnegölünde 
Sinan bey mahallesinden olup 
ikametgahı meçhul kocası Ha· 
san oğlu Hüseyin aleyhine 
açtığı boşanma davasında: 

Akhisar asliye hukuk mah
kemesinde yapılan açık du· 
ruşma sonunda aralannda şid· 
detli geçimsizlik bulunduğu 
sabit olduğundan kanunu me· ~ 
deninin 134 üncü maddesıne ~ 

te"fiken boşanmalarına 19/2/937 
tarihinde karar verilerek 17 
esas No.lı llan örneği mah· 
keme divanhanesine teblit 
makamına kaim olmak üzere; 
talik kılındığından işbu ilan· 
dan itibaren on beş gün zar· 
fında turuku kanuniyeye te· 
vessül etmediğ takdirde işbu 
hükmün iktisabı kat·iyet ede-
ceği ilan olunur. 1124 
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lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

l - Hepsine biçilen ederi 56870 lira 66 kuruş olan 117824 
tane portatif çadır kazığı ile 140679 tane portatif 
çadır direği kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 14 /Mayıs/ 937 cuma günü saat 15 te Ankara 
M. M. V. sat. aJ. ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 285 kuruşa M. M. V. 5at. al. ko. dan 
· alınır. 

4 - ilk teminat parası 4093 lira 54 kuruştur. 
5"'- Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla beraber teminat ve tekıif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna 
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,-~lz_m.__....ir_m_u ___ h_a_s_ebei hususiye 
2so

1 

~~ müdürlüğünden: 
125 Bedeli muhammeni Yeri Cinsi 

75 Lira Ku. 
300 5400 50 Balçova Ağamemnun ve Mil ılıcaları 
900 ldarei Hususiyei vilayete ait olup yukarıda yeri ve cinsi ya-
150, zılı ılıcalar 1 /5/ 937 tarihinden 30 110/ 937 tarihine kadar 
37 5 6 ay müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle ve ka-
2~g palı zarf usulile artırmaya konulmuştur. Şeraiti öğrenmek is-

i tiyenlerin her gün Hususi hesaplar müdüriyeti v~ridat kalemine 

150 
ve isteklilerin de teklif mektuplarını ihale günü olan '>9/4/937 

1 
perşembe günü saat 11 e kadar vt'ya ihale gününden evel 

400 depozito makbuzlarile birlikte vilayet daimi encümenine tevdi 

1 
etmeleri ilan olunur. 1125 

ıoo--~11~-------------------------
ısof daimi encümeninden: 
300 Bayındırlık yöneigesince satın alınacak olan 1200 kazma, 

vermeleri. 27 11 27 11 902 141/1 
---=------~--~~;.;_~~~.=.:....--..:..:.--~~;..;;_- il " 

., ,, Ev 

150 1600 kürek, 60 çekiç, 90 el arabası, 12 varyoz, 20 küskü 
ile 74 çadır 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
mevcud örneğine göre vermek istiyen isteklilerin 2490 sayılı 
yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 25 Nisan 937 
perşembe günü saat 11 de il daimi encümenine gelmeleri ilan 

150 
125 f zmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 141/2 " 

1 - Ankara garnizon kıtatı hayvanatı için 450000 kilo 14113 11 

arpa ve yolaf 27 /4/937 salı günii saat 15 te kapah 142 " 

" " il " Dükkan 
,, Arsa 25.QO M2. 

2 

zarfla Ankara levazım amirliği satınalma komisyo
nunca satın alınacaktır. 
Arpanın tutan 18000 lira olup muv8kkat teminatı 
1350 liradır. Yulafın tutarı 20250 lira olup muvakkat 
teminatı 1518 lira 75 kuruştur. 

3 - Şartnamesi Ankara levazım amirliği satınalma komis
yonunda parasız görülür. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtları olmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 2 üncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evel Ankara levazım satrnalma komisyonuna 

.......__ vermeleri. 11 15 18 23 1118 

,Izmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 78750 lira olan 1500 ton mazot 26 nisan 937 tarihinde 
rastlıyan pazartesi günü saat ondörtte kapalı zarf usulü ile 
alınacaktır. Muvakkat teminat 5187 lira 50 kuruş olup şart· 
namesi 394 kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir. 
lcteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim edecekleri ka· 
Palı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 

,, ,, " 
Çaprazı sagır mah. Mimar 

" Sinan sokak. 
143 ,, Bektaşkebir mah. Hacı Ha- 14 

san sokak. 
144 ,. Gazipaşa mah. Muammerhey S. 

145 " Alaybey mahallesi. Es: 30/3-1 
155 ,, .. mah. Alaybey cad. 15 
164 ., it ,. Hendek kahve S. 3011 
165 ,, Şehitler mah. Kasımefendi S. 6 

Ada 242 parsel 3. 
166 ,, Danişment Halil mah. Hacı 2 

Şerif S . 
169 ,, Karayunus M. Yeni has· 120 

tane sokak. 
171 ,, Dere mah. Mehmet Ali efen· 3 

di çıkmazı Ada 88 parsel 34. 

Ev 600 

" 
200 

İki mağazayı müş- 11 )()0 
temil otel. 

Kahve ve ev 
Ev 

" 
" 

" 

., 

" 

125 
300 
125 
200 

300 

300 

100 

172 " Çaprazı sağir mah. Bili No. " 375 
173 11 Sultan mah. Arif ağa sakak 18 ,, 200 
174 11 Körhane mahallesi. Bila No. Ev ve dükkan 300 
184 " Karahisar mah. Alibey S. 9/11 16 Ev 200 

Ada 66 parsel 9. 
185 ,, Karahisar mah. Alibey sokak - 18 " 150 

Ada 66 parsel 9. 
212 ,, Karaayıt timarı demiryolu. Bağ 38972 M2. 1000 ~e1eri. 10 15 20 26 

Çamaltı tuzlası 
iünden: 

,, ,, it ,. 9 Hektar ,, 4980 ,, 1000 
,, İsmetpaşa mah. Derviş Ali S. 10 Ev 600 müdürlü- ;~~ 

I Toprak işlerinde çalışmak üzere 150 ameleye ihtiyaç vardır. 
1~~klilerin hüviyet cüzdanları ile birlikte tuzla müdürlüğüne 

~acaatları ilan olunur. 7 9 11 1051 

Manisa vilayeti daimi encü
ltıeninden· • 

1 - Nafıa 'dairesi için satın alınacak yirmi adet mahruti 
çadır. Beheri altmış lira muhammen kıymet üzerinden 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 :- Bu işe ait şartname vesair evrak parasız olarak Nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Muvakat teminat 99 liradır. 
4 - ihalesi 22/4/937 

234 " Alaybey mah. Dereyolu. Bila No. " 200 
izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin peşin para ile ~atış

ları 27/4/1937 Salı günü saat onda yapılmak üzere artırmaya 
konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkurde gayrimenkullerin hizala· 
rında yazılı depozitoyu Manisa İş Bankasına yatırarak mıntıka 
memurumuzun Çayferah ve istasyon caddesinde .. 34" No. lu 
evinde artırmaya girmeleri ilan olunur. 11 22 l 136 

Esas No. Yeri No. su 
Yeni Tai 

Depozitosu 
Nev'i T. L. 

819 hmir Göztepe tramvay 644/1 838 Evin yarı 400 
caddesi. hissesi. 

Yukarıda gösterilen evin peşin veya taksitle satışı 14/4/937 
çarşamba günü saat onda açık artırma ile yapılacaktır. 

istekli olanların yevmi meıkurde yukanda yazılı depozitoyu 

olunur. 1126 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış 
695 Karataş Halilrifat paşa caddesi 293 kapı 

No. lı 70 metre arsa. 

Lira K. 
35 

697 Karantina Mısırlı caddesi 193 taj numaralı 
132,75 metre arsa. 

53 10 

705 1 inci tepecik Bahçe No. ra 20 taj dükkan 400 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layikile talıp 

çıkmadığından 8 /4/ 937 tarihinden itibaren 10 gün müddetle 
uzatılmıştır. 

ihalesi 19 141 937 pazartesi giinü saat 1 S tedir. Alıcıların 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 1134 

lzmir 1 inci icra Me. dan: 
Bay Yudanın Emlak ve Ey

tam bankasından taksitle 
satın aldığı gayri menkulden 
mütevellit borç için Bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Hur· 
şidiye mahallesinin tilkilik 
caddesinde 75 yeni 71 taj 
No. lı dükkan içinden merdi· 
venle yukarıya çıkıldıkta bir 
oda ve bir balkon mevcuttur. 
420 lira kıymetinde olan işbu 
maa oda dükkanın dörtte bir 
hissesinin mülkiyeti açık artırma 

suretile ve 844 No. lı emlak ve ey· 
tam Bankası kanunu mucibin· 
ce bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 18/5/937 
salı günü saat 11 de icra dai· 
remiz içinde yapılmak üzere 
30 gün müddetle satılığa ko· 
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olması basebile kıy~tine 

üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hükü· 1· 

lerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirme· 
Jeri icab eder. 

Aksi halde hakları Tapu 
silince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 6/5 
1937 tarihinden itibaren §art
name herk!se açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te
minat akçası veya milli bir 
banka itibAr mektubu ve 
37 /3121 dosya numarasile f z. 
mir 1 inci icra memurlujuna 
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Vapur Aceı:ıtası~ Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri _;;;; A. Kemal Tonay 1 
ROY ALL NERLANDAIS = Başdurak büyük Saiepçioğlu hanı karşısında .E Bakteriyolog ue bulaşıcı, sal,an ltmtılılcları ~ 

KUMPANYASI = == B. . . s f M t h == 
"SATURNUS 10 - = ırıncı ını u. a assısı 1 

. . " va~uru = L..n .!!S\ m ~ a N a a ~ta\ & F .S\ n:=\\ r .S\ - E (Verem va saıre) -
Nısanda lımanımıza gelıp AMS· _ r1I (g) Q O l\:JI ~ IJ U \S" l6 V9J U U ~(gJ fr -- E: ttasnıahone istasyonu kor~ısınclaki Dibek ıokak baııada 30 aayıb • 
TERDAM, ROTTERDAM ve S E: ev ve muaycnehancaiıı<le sahalı aaat 8 den aktam All 6 ya 1 
HAMBURG limanları için yük =s hh E h = = kadar basıalarını kabul eder ....il alacaktır. ~ t e ~ llllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 411 .S mnn• 

"TRiTON,, vapuru 18 ni· s ı a eza an esı M • d • A •• • d • 
sanda limanımıza gelip yükü- §§ - anısa aımı eacumenın en: 
nü tahliyeden sonra BURGAS, ES - 1 - Manisada yapılacak olan SM25 lira 14 1n1rU'1 bedeli 
VARNA ve KôSTENCE li· ~ nde bulUDUt. = keşifli ilkmektebin 26000 lira 30 kuruşluk bir kısım 
mantarı için yük alacaktır. iifllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

SVENSKA ORiENT 2 - Bu işe aid şartname ve ketif evrakı 130 kurut bedel 
LINEIN KUMPANYASI mukabilinde Manisa Nafıa Midürlütünden alınabilir. 
"GUNBORG,, vapuru 26 3 - Eksiltme Nısanın 15 inci perşembe günü saat 11 de 

nisanda ROTTERDAM, HAM· Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
BURG, GDYNIA ve iSKAN- 4 - Muvakkat teminat miktan 1950 lira 03 lruruıtur. 
DINA VlA limanları için yük 5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vt-kiletinden alıtıınıı 
alacaktır. ehliyet vesikası ve 937 yihna aid Ticaret odası veıi· 

SERViCE MARITIME RO· 
UMAIN 

"ALSA JULIA,, vapuru 21 
nisanda gelip PiRE, MALTA 
ve MARSfL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE
NOV A ve MARSIL YA liman· 
lları için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarıhlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

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

W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
HAMBURG 

" X ,, vapuru 26 nisan· 
da beklenilmektedir. RO· 
TTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHlP 
CORPORA TION 

11 E..\ECUTIVE11 vapuru 9 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

· KuruI 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

"HOLLANDIA,, :vapuru 7 
8 Nisan beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske· 
lesine dört d~kika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe'de Abdülezel so· 
kağanda yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

• "E..\CHANGE,, vapuru 15 
nisanda beklenilmektedir. NE· 
VYOKK için yük kabul eder. 

"GRODNO. vapuru 8 ni· 
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda LON· 
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 
THE GENERAL STEAM 

NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT.. vapuru ni

san nihayetinde gelip LON· 
ORA için yük alacaktır. 

"BELGION,, vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle· Dr. Demir Ali 
nilmekte ROTTERDAM, HAM· 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerdcn acenta mcs' u

BURG ve ANVERS limanları 
için yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
cektir. "BRET AGNE,, vapuru 8 

• - Nisan beklenilmekte NEV-

SERViCE MARITIME 
PiRE AKTARMASI SE· 

RISEFERLER 
"EXCALIBUR,, vapur"' 9 

nisanda PiRE den BOSTON 
ve NEVYORK a hareket ede· 

livet kabul etmez. 

SEYAHAT MÜDDETi: NA, KÖSTENCE, SULINA, YORK limanı için yük ala· 
PiRE • BOSTON 16 gündür KALAS ve IBRAlLE liman· caktır. 
PiRE · NEVYORK 18 ,, lan için yük kabul edecektir. ARYLE SE 
SERViCE MARITIME ROU· " N N,, vapuru 21 

MAiN. BUCAREST DEN NORSKE MIDDEL· nisan beklenilmekte NEY· 
"DUROSTOR,, vapuru ma- HAVSLINJE YORK limanı için yük ala· 

Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 ... , ............. , ... .. 
1111111111111111111111111111111111111111111111il1111 H 

FOTO 
OR 

yısta beklenilmektedir. KÖS· O S L O caktır. 
TENCE, SULINA, KALAS, "BOSPHORUS" vapuru "JACOB CHRISTENSEN,, Refik Lütfi Or 
ve bütün TUNA limanları için 19 nisanda beklenilmektedir. vapuru 15 Mayıs beklenil· Zevkinizi okşayacak poz 
yük kabul eder. ayni gün HAYFA, DIYEP, ve mekte NEV· YORK limanı Temiz işçilik 
SOCIETE ROY ALE HONG- umum NORVEÇ limanlarını için yük alacaktır. Hükumet civarı Kaymakam 

ROISE MARITIME için yük kabul eder. Vapurların isimleri, gelme Nihad bey caddesi No. 20 
"SZEGED,, 19 nisanda bek- tarihleri ve navlun tarifeleri llllllllllHllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllJ 

ı ı k d ELG "SARDINIA,, vapuru 22 hakkında bir taahhüde girişi· En iyi fotoğraf malzemesi 
eni me te ir. B RAD, mayısta beklenilmektedir. Pi- lemez. 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, E K N Başdurak - Emirler 

kasını ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı 
zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın ihzarmda 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etme
leri lazımJır. 

Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 s:- yılı kanun daire· 
sinde hazırJıyacakları kapalı zarf'a rına 15 141 937 
perşembe günü saat 10 na kadar Manisa Valilijiae 
vermeleri ve posta ile gönderecekluin ayni kanunun 
34 üncü maddesine riayet etmeleri lazımdır. ilin 
olunur. 28 2 7 12 ~1 

Askeri fabrikalar umum mii
dürlüğünden; 
Müteahhit nanı ve besaboaa 

muhtelif cins makkaplar. 
Tahmin edilen bedeli 17200 lira olan yukarda yaala ...ı. 

zeme askeri fabrikalar umum müdürlfitü lllbnalata korniayo
nunca 24/5/937 pazartesi 2'inü saat 15 te bJ*h l8lf ile ihaJe 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoadın vetilir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan 1290 lirayı havi t4lif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar koftllıyotıa vermeleri 
ve kendilerininde 2490 No. lı kar.unun 2 ve 3 lbadd~lerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona UlGrlClatlan. 

7 9 11 13 1022 

Türkiye Palamutçuları Ano
nim Şirketinden: 

Türkiye Palamatçuları Anonim tirlfetınin sen-etik adi .u.-ı11mt 
hissedarlar toplantısı 28/Nisan/1 ff7 çar11alta _.a ..a 15 
lzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacq..dan 
sedarların toplantı gününden on gün evveli~ baw iM
müracaatla toplantıya girme kartı a1m...-.. l'itl ohn.Vtt. 

.... MecdW 

Müzakere Ruz11aıııesi BRATISLAVA LINZ ve VI- R IS E DERJYE Diyep, Birinci kordonda "UMDAL,, 
YANA limanları için yük ka· ve umum NORVEÇ liman lan UMUM( DENiZ ACENT A· çarşısında 1 - idare heyeti ve murakıp Nporlinnm okunmıll 
bul eder. için yük kabul eder. LiGi L TD. vapuru acentalı· Hamza Rüstem 2 - Bilançonun tasdikile idare heyett• ilnll 

Vapurların isimleri gelme ğına müracaat edilmesi rica 3 - Nizamname mucibince müddetleri hitam bulu iki'*' 
JOHNLSINTIOENS LWTADR. REN tarı"hlerı· ve navlun tarı"felerı· olunur. r f h • ·ı 1 otog., ra anesı nın yerlerine kendilerinin ve;ahut batkalırmın ~. 

L 1 V E R p O O L hakında bir taahhüde girişi· Riz binasında No. ı 66 mesi. 
"l)ROMORE,, vapuru ll •lemez. Telefon No. 2007 2008 Telefon : 3171 nde bulunur. 4 - Murakıp intihabı ve tahstsalfhı h"tfti e-dil111dl . ,,,,, 

2 [ 7 5 2 7 7 P 775 7 E?SU 7 7 7 9 7 7 7 
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~~;;~ci'{~!·~~~~::n ~~- P Ü ri en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir mılıhildir. O kadar zararsızdır ki ııNlne, ltafp, /,611.~ 
ıeürecek ve BURGAS, VAR· ' re/Jeri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye • .,.,..., 


