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general /ımet /ndnü, Belgraddan dönüşte 
SOf;yada Bulgar kralı Boıisle konuşacak 

Başbakanımız Belgradda 
merasimle karşılandı 

--· -· /(ral Naibi Pren• Pal ve Başvekil B. Stoyadinoviç, 
Başvekilimizle dün uzun müddet konuştular 
Sofy•, 12 (A.A.) - Belgrada P.i!. ~~~9!~'-'!:r:z.ı.: 

Tel8]on: m6 

r 
KONT C/ANO 

• •••• 
ltalya Hariciye Nazırınm 
Cumhuriyet bayram1nda 

Ankaraya gelmesi 
muhtemel 

lstanbal, 12 (Haırut)-
Roma u/irimiz Bag Hü
segin Ralıp, lıülcllmelimiz 
namına ltalyan Hariciye 
Na~e.rı Kont Cianoga An· 
lcaraya davet eylemiştir. 

koni Cianonun, Cumlıa
riyet bayramında Ankara· 
ga ıelmesi malılt1111elJir. 

Kont Ciano 
Resmen Ankarayı ziyarete 

davet edildi 

Belçikada intihabat 

B. Van Zeland kazand 
B. L. Degrel mağlOp old -
Gazeteler, sevinç içindedir. Kra 

Brliksele avdet etti 

&itmekte ol•a B•ıvekil l•met fn. 
6ntl Te ttfika1•n Ye n ... iciyo v ~ 
kili Doktor Tevfik ROtdil Araı 

1 \...-------~------------~ 
ı .. iyetleriodf'Ki h,.ye&le birlikte ' 
ltugfbl IUl H te Sofy•y• geloıiıler 
•• waıyood• kral aamıu. Saray 
uın, Baı.-ekH Köse lvaoof ve 

ref.ilı.•11, Bıalkao ••tanlı ılevletlni 
elc;ileri ile Tlrklye t-lçilili rrUnı 
•• nfihl•n tar.rıadfo ıı. ... plan· 
aaıılanltr. 

Jiatnlı.ilimisi Bulgar hududun· 
da Sofy• elçimiz Berker, Dulgar 
h6k4meti naoıJna poliı direlı.töril 

ile fimendiferler genel direlı.t6rll 

ID•Tini ietikbal etmifler we Y11· 
.,.ı.rya hutleduna kadar :ref•btle ............. ,. 

....... U (A.A.) - Vıre .. "'1'"' .. ,.ekil t....ı La6dola 
.......... ma•wlab aalm..a.ile 
,_.... .... .,... ltir protokol si· 

Belgradda• 6ir ıörıiniif 
~·-----------~ met ln~ntl Anadolanan daglık bir 

~ ~·etbü l'P Te timdiki 
beynelmilel •aiyette ı.mamen b• 
..ı bir mahiye& ikthlb eden 
elaemmiyetiai kaydettikten aoara 

tli1or ki: 
uo..nı -- ,...., .. ya· 

kwıf• •ıwı••k lun ~ defa 
olank memlekedmm. pliyor. Ge· 
..... ı...1ıa ... •lmtumelll 
~ Ds. Tftf ..... MM .. ,...., ... ~ ... ~. 
çieiB.~.,._.. ........ ... 
leluf 1ı I• kan.a • nW. Jaak. 

Büyilı Şefin 
telgrafları 

Belgr•d, 12 (R•d70) - TClr· 
ld7e Cumburreili ·Son Ebelba 
Atetark, Belgndı siyllNt eden 
Terkiye BapekW Genen& lımea 
ln6ıılae ~ki telgrafı göa
denniftir: 

"Ao# .. .,._. "ima la· 
....,,. pı,;ı. ....... ,.,,,•e'Wı 
bat.erin! ~e aldıin. Siai n 
doetlanmı umimt ıaretle ee-

kıada ldkemmel ten:amaalara m.. limlanm." 
lik oldu. 

Anume geWJ&i clakibdaa rejimin ıabkl.ıade llqudJtı em· 
itlNHD Y .... YJUUD kendi ta1ı- ..W. milli eteri ~e• kayde
llU blfl haledtll ve h ..,. clerek diyor ki: 
MIUl glllel-eeeli dotduta Jdeeedeo 11Milleliml• onbet Mne eYel 

...... ı • "'•·" yurduna hkmete denm için gene· 
~ ...... ...,. GeMral nl lniformanm terkeden ba 

h•nliai olan Malatyahdu. Bu onun 
TGrk milletinia ............. ola 
derin inan"'le Ye aym umanda 
dnlet adamı u(atilft olu em..W. 
fuliyedai pDif mik7......... t+ 

mektedil'. 
8epekil .ı...t t.hG iı&ikheli 

biıUf • Jal içia derpif ebaiftl. 
Ve b ... Tlrkiye on• l•bit et
ti# -uı. •e pllalara g6re alt· 
lelilıım İllkİfa.I etmektedir.,. 

...... .• ,, .. .,., ... 11-.k 
ra 1111 .. >•aıa Ju:T le •W 
o ...... llıCIÜli " Wr .not ... 
d ................ , ...... ._ ................... .,.. 
...... •iO.. P,.di7e bela 
MhMdili yabek bir klltar aeTi· 
- S.na 6 ı ,c:ı Mlai/etle 

la6al waWu bW.... bir adamla temas ediace milli Jlreli· • , 

... cr.._"""•.;..".;;. .. _ı .. _;_~_ba_ı .. -=cJv&a==K=emeliat==· :::::s=ma=· =ça="="=P=' =hi:..·_uec1_eee_k..,..•i_r._G_._ı_.. 200 bin lira iz. 
Y cızıktır, l{linala.tır 

liçoku, kendi teknik ko
mitesi yendi -Taliımın fena tanzimi, oyunu 2-1 

A ôara lehine bitireli 

Anlcara G.n'iler6irlili lalc1111ı 
Puu pnü Ankara pmpi· iyi neticeler alan Üçok takımı 

Yonu Gençlerbirliti ikinci le- detildi. Bu huıuataki filu im izi 
- °'9lı talgmile yaptı, MAtıda bildir~cetiz. 
eolc pzel ve tacnamile bikim Ankara bir ıün evelki kad-
bir oyunla Üçok takımım ı. 1 rosunu muhafaza ediyordu. 
a:aatlüb etti. Üçok kadroıu da şöyle idi: 
Anıw. bu oyunda aynı za- Nejad, Ali, Ziya, Necdet, 

-.da tanuızdı. Şüt çekeme· Enver, Namık, Saim, Said, 
-.eleri de rol oynuyordu. Yok· Adil, Şükrü, Basri. 
• fark lzmir takımı için daha Oyun Bay Şazinin işaretile 
tP olabilirdi. lzmir takımı ve Oçoicun tacile neticelenen 

.aoılOlerde ı.t..INWı - Son• 1 wl W.if• -

mire düpii. 
Her iki liefidede 

kazananlar. 
lstanbul, · 12 (Hususi) -

Tayyare piyanıoau, dün ve 
bugün çekildi. Her ilci keşi· 
dede kazanan numaralan bil· 
diriyorum. HepsinC:le~ evel ıu· 
nu haber vereyim lri, b.İİfinkü 
keşi dede: 

200000 lira 
22046 Na.ya 

isabet etmiıtir. 
30937 Numaraya 

40,000 lira, 
3068 Numaraya 

25,000 lira 
10832 Numaraya 

20,000 lira, 
10992 Numaraya 

10,000 lira 
27430 Numaraya 

15,000 lira isabet etmİflİr. 
3000 lira kazananlar: 

35016 21381 
1500 lira kazananlar: 
6589 9608 9913 11031 

23950 30200 35939 36469 
15132 39140 39201 

1000 lira kazananlar: 
3519 3527 389J0 15877 
182~2 20469 29947 36983 
1000 lira kazaqanlar: 
4646 7896 8481 11890 
- .S.u 3 Mi "'111/Me ·-

Ecnebiler Adis .. Aba-
baya d6nüyorlar. -Adis·Ahaba, 12 (Radyo) ~ 

Adi:t·Ababanın i~galinden aonra ec· 
nebi tebaalar tedrici aurelle bura· 
1• dö•mete haıl•mışl•rdır. Bunla· 
na bir kısmı, müte•hhilllerdir. 

Yunan kralı 
Halk arasında! 

Sparta halkı, kral lehlne 
bUyUk tezahürat yaptı 

Atiu, l ı (ı\.A.) - Atiaa Aıjua· 
il lüıliJiyor. 

Spiarta telari knli tarpı.ne. 
meaud bir laaıliııeyi W71k ...... 
lede telid edea bir aile m....,... 
göstermekte idi. Bir taraftan mer· 
lıes meydnuacbı bir halk dyafeti 
nrilirk• ~ ıarafl• ba mey· 
dUtla birleeaa soblduda tehir 
balb Ye k67ludea kopup gelea 
ahsh Yatan tarkılan ı6ylilyor, milli 
danslar y•pıyor 'Ye mtıtemadiyen 
krah alkıtl?'ank keadiaine yordun 
iyiliAi içio uan &mtır temenni 
ediyordu. 

~Bi r.·Pa.~ .. 
uı....,... .. , ur --. 
8"erlik • ·-· ..... .. ..... 
Knl Hı.an llDJllllll n tarihi ki· 
liielerinin huabelerini geamit n 

Brükselden 
Brükael, 12 {A.A.) - Billüıı 

gueteler don alr.ıam huıuai t•bılar 
çık.armqlardır. Hdkllmet gazeteleri 
aevinç içinde olub en nikbinane 
tahminlu hududunua bile qılmıı 
oldu&unu bey•o etmektedirler. 

Bnıbek, 12 (A.A.) - Kr•I 
üalilaahat mtbauebellle tıTiçndea 

ndet etmiıtir. 
Loııdra, 12 (A.A.) - Daili 

Telgrat gaeteei,!Bırlbel intihabatı· 
DID d~- demoknıliain utık 

bir görünüş 
dümdar muharebesi yapmakta 
duğuoa zabip olan kimselere b. 
cevab vermiı olduğuou yazmaktadır 

Brüksel, 12 (R•dyo) - Rek 
ıiıller lideri Leon Degrclin uyı. 
seçilebilmesi için istif• eden h 
uylav yerine Başbakan B•7 V 
zeland Te Leoo Degrel n•maedlik 
lerini vueylemitlerdir. Din yap 
eeçimde, büyılk bir eberi7etl 
S.tbabaı Bay Van Zet.od k.uan 
DUft Leon Degrel b7lııetmi1tir. 

laean1ada aon vaziyet 

Cumhuriyetçiler, asiler 
ağır zayiat ·verdirdiler .. 

nsih'.-, Fr•11lıonat1 ablüka koyma• 
aaalaiJz bir hareli.et telakki ediyor 

mtltealuben meıhar Peotanaa ciun Paris, 12 (Radyo)- Bilbao erzak nakliyatma mani olma
kra~ç~ai Meri manaıbnm ıiyaret ceı,beıinde ihtililciler taraf an- smı tamamen usulsüz bulmak· etDHftir. 

Balk BaıYeüllletabaan adan dan işgal olunan köylerden tadır. Hele ayrılan bitaraf mın· 
alluflarla •Irak milli baıuı.... kaçarak ıehre gelen halk, takaya ihtilalcilerin tesir yap 
olan ba&lıJa&un pteımektedir. günden güne çotalmaktadır. ması, Bilbaodaki halkın açlı 

Atiaa, 11 (A. A.) - Spara Bu it!barla, erzak fıkdanı baş yüzünden ölmesi demektir. 
mubribile hareket eden ali Girid 
b.ık.•mandanı Prent Jorj ile Pren· göstermiftir. Bu mesele, f ngiltercde ehem 
1e1 Mari " çocaklaı Gfride Ter- lngiitere bükümeti, Fruko· miyetle takip olunmaktadır. 
mıtlardır. DUD, abluka koy111ak ıuretile - Sona 5 inci sui/etk -

~~~~~~~=·-·-·-·-~··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-:-·-

MEÇHUL 
ANADOLU 

---~- ---

/Gırilerine l>aıiinlerde iki 
l>iiylllc eser dalıa wriyor 

Meçhul 
Koraan 

Ark.ada.ımıe M. Ayb.aın kuY· 
velli kaleminden çıken Ye aon 

gtlnlerdc korunlık, mecera Ye •· 
ribt tefrikal•n HHIDda bOyOk bir 
yer tutacak olan çok gfisel, lae7e• 
canlı bir eaerdir. 

Meçhul Koruıa, Venedikten 
Adriyatik ııul•nna Ye Ad•I... deni· 
ainden fıtanbuı. k•d•r ol•n bir 

deniıı yola eserinde aıkı, kahra· 

muıb~ Ye deniscilili bayrak gibi 
eçmıı bir yililtlr. 
~~~~~, ... ~~~~~ 
Diter romanımız: 

HüsnüAbey 
Ghide mabarririmls SAİM! 

SADi nia buırladı~ bu edebi ro
man, ai.. bitin bir nala iaoeliji 
ile hitab edeeektir. Hlllafl Abey, 

ep H balUGur bir ballıa& tiptir. 
lçiaci., ea alwl, • Mıia bir ...... ... , .. ..,..., ............. . 

KORSA 
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~it-Q 
Kahvehaneler ve halk 

Geçenlerde Ödemiıte bir köylü hemıire ile yaptığım k.onuıınayı 
yazmıştım. Bu konuşmanıo bence çok. mühim olan bir noktasını da 
başka giinlere bırakmıştım , o da bugüne raegeldi. 

Köylü hemıireye sordum: 
- Kocaoın birçok vak.itlerini köy kahvehaneainde geçirdigini söy· 

ledin. İyi amma, kahvehanede ne yapar, ne ile uğraıır? 
- Kaljıd oynar ~edi· ldğıd! 
- Na;;ıl Uğıd? 

- f~kanıhil canım. Erkekler ya tek tek, ya çift elden, kol kol 
hep k4ğıd oynarlar kahvede .. Kasabada da öyledir. 

Filhakika, Anadolunun her tarafında yığınlarla kahvehaneye ruge· 
lirsiniz ve bu müesse~e, ne bir halk toplantı ve derdleıme yeridir, ne 
de bir halk mektebi.. Orası, sadece, vakit geçirme, keyif ve oyun ibtili· 
aını beslcyib duran kötü, katil bir müeueıedir. Gencinden tutub ihtiya• 
rına kadar her erkeği kendi çatı11 altında toplıyarak, onlara, rehavet, 
dedikodu, esrar, kirli iskambil ki~dı uzatıyor ve henüz uyanmıyan 

her şuur, çocukların ağzına verilen uyuıturucu tathlar gibi, onu yavaı 
ya\•aş emiyor. 

Tek mcktebli kasabalarımn; vardır ki, sokaklarında yanyann, ka11ı 

lı:arftya bir sürü kahvehanenin sınttığına tesadüf ediyorsunuz. Kınk, 

k!iğıd )&malı pencelerinin arka!lada, eski, piı sandalyelere ve peykelere 
&erilmiş binlerce vatandaş, nıikrobJan, el kirinden tutar yeri k.almıyan 
oyun lı:ôğtdlannı harman gibi savuruyor .• 

Vakit geçirmek de ne demek? 
Hangi cemiyette, hangi ferde, kendi zevki fasla gelmiştir ki? 
Vakit mefhumu çok değişmiştir. O artık nakid değildir. Nakid, 

onun kıymeti yanında bir ölçü, bir kıymet değildir. Küçilk, perakende 
Yakiıler içinde, cemiyetin büyük işleri, kalkınmalan, diltilnmeleri, ke· 
ıifleri, ba~armalan vardır. 

Tarlasında, yolumla, dağında, bahçesinde, ormanında, hayvan, haş1t· 

ratı iizerinde mütemadiyen çalışmağa, uğraşmağa ve düşünmeğe mecbur 
olan Türk köylüsünde " kahvehanede geçirilecek bir vakit artıklığı,, ka· 
bul etmek, bugünkü ileri prensiblerimize taban tabana zıddır. Keza, kil· 
çük ve büyük kaaabalarda da vaziyet aynıdır. Oyun, kumar değilse bile 
kumarcıktır. Buna zihni bir terbiye ve temrin diyecek değiliz ya? 

llüktimet, Türk topr .. Jarında, mücadele açılmuı lizım gelen bir 
"kahvehane,, derdimiz bulunduğunu hatırlarsa, bir bilydk. bid'atı ve 
köhne bir müesseseyi de devirmi~ olur. 

Cephede bir daktilo kız 
Madrid, malum olduğu üzere 

bir şehir değil, artık bir harb 
yeridir. iki düşman ordu, şeh· 
rin içinde biribirine bomba 
savurmaktadırlar. 

Madridin üniversite mahal· 
lesindeki milis siperlerinde ara 
sıra genç ve güzel bir kız do· 
laşır; bu kız çok cesurdur. Ne 
bombadan, ne kurşundan ve 
ne de süngüden korkmaz. 

Bu kız Bask müdafileri ku
mandanı Mira'ay Ortegonun 
daktilosu Madmezel Feliçyadır. 
Londra ve Pariste kendisine 
bırçok daha iyi işler teklif 
edildiği halde, Miralayın ya
nından ayrılmamış ve siperlere 
kadar gelmiş, vazifesine devam 
etmiştir. 

Madmazel Feliçya, siperler
de gezerken cumhuriyetçi mü
dbfileri teşci ve askerlere si
gara hediye eder. 

Arz üzerinde ne garib tabi· 
atlı insanlar olduğunun bir 
delili de bu kızcağızdır. 

Bir rekor 
Bir insan hayatında kaç 

metro filim seyredebilir? .. 
Vakıa bu tayin ve takdir 

edilmiş değildir. Fakat en fazla 
filim seyretmek rekorunun Ho
livudda Paramond filim mü
essesesinin operatörü olduğuna 
şüphe yoktur. Çünkü bu adam 
yirmi beş sene içinde tam 
100 milyon metre filimi sey· 
retmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

En bUyUk hastane 
Arzın en büyük hastanesi 

Alerikada Los Ancelostadır. 
Bu hastanede bir ayda 

10,000 kişinin tedavisi müm
kün imiş. 

Amerika gazetelerine göre, 
bu hastanenin çamaşıranesin· 
de her ay 60,000 gecelik yı
kanmakta imiş . Fakat işin ga· 
rib ciheti bu hastanenin ha· 

Saime Sddi 

kiki olarak kaç yataklı oldu
ğunun ve isminin yazılmama· 
sıdır. 

lml8 hatası memnu! 
Bosna - Hersektc belediyeler 

garib bir karar ittihaz etmiş
lerdir. Resmi makamata mü· 
racaat edeceklerin imla ha
tası yapmaları yasaktır. Müra
caat edenler istidalarındaki 
imla hatası adedi nisbetinde 
nakdi ceza vereceklerdir. 

Zehirli gazlar 
Zehirli gazlerin yeni bir harb 

vasıtası olmadığı muhakkaktır. 
Mesela yeni lbrid adalarında 
henüz iptidai bir hayat yaşıyan 
yerliler zehirli gaz usulünü 
müdafaa harblerinde kullan
maktadırlar. Bunlar giriştikleri 
mücadeleyi kaybedeceklerini 
anladıkları anda, terlcibatı ken· 
dilerince malum bazı baharatı 
tutuşturarak kaçmaktadırlar. 

Bu bahrratın yanması, ga
liblerin oldukları yerde kalma
sını mucib olmakta imişi. 
-----~~----~----------

Evkaf mUdUrlOAU 
Şehrimiz Evkaf müdürü Bay 

Mazlumun, tekrar müfettişliğe 
ve Edirne Evkaf müdürü Bay 
Esadın lzmir Evkaf müdürlü· 
ğüne tayin edildikleri haber 
alınmıştır. 

Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Bugfto için para kaunmak 
ümidi çoktur; maddi itlerde de 
muvaf falriyet mevuddur, Fakat ... 
Fikri ioler için hiçbir ilmid bee
lememelidirl Bugün moda ve lüks 
eşya müeueaeleri çok kazançlı 

ialer göreeeklerdir. Y alws kadın· 
lann bugün aolt yolnnda ihanete 
uğramaları muhtemeldir. 

Bugün doğau çocuklar iliaı 
Te irfana çek hevesli olacaklardır. 
Bu hayatta mukabelesiz kalmıya· 
caktır. Bugün doğacak çocuk.lann 
bir kumı artist, pir ve edip l olacaklardır. 

·'----------------------

Pul tetkiki 
Memurlara bazı daireler 
mUşkUllt gösteriyordu 

Adliye Vekaletinden alaka· 
darlara gelen bir tamimde; 
pul tetkikatı yapmak için mah
keme ve icra dairelerine mü
racaat eden pul müfettiş ve 
memurlarına bazı Adliye dai
relerince müsaade edilmemekte 
olduğunun anlaşıldığı, bundan 
böyle bilumum mahkeme ve 
icra dairelerine vaki müraca· 
atların reddedilmemesi bildi· 
rilmektedir. 

Tadilat yapıldı 
Gümrük tarifesinin (532A1) 

pozsyonunun .. yalnız siyah ve 
beyaz kabara çivileri, siyah 
ve beyaz oluklu çiviler, bakırlı 
çivi ismile anılan bakır rengi 
verilmiş adi çivi ve başsız 
dört köşe mahruti ökçe çivisi,, 
kaydile, 502 inci pozisyona 
giren lamba şişelerinin de 
kayıdsız olarak genel idhalat 
rejimi kararnamesinin (kl) lis
tesine Vekiller Heyeti kararile 
alındığı alakadarlara bildiril· 
miştir. 

B. 'Hayri Turfan 
Vilayet idare heyeti katip

liğinde bulunan Bay Hayri 
Turfanın açılan hukuk işleri 
başkatipliğine terfian tayin 
edildiii haber alınmıştır. 

Pazar ve bayramlar da da
hil olduğu halde bütün tatil 
günlerini dairesinin işlerine has
retmek suretile çalışan bu 
memura, yeni vazifesinde de 
muvaffakıyetler dileriz. 

Bir şikayet 
Karantinada karilerimizden 

aldığımız bir mektupta, burada 
oturanların, belediyenin emrile 
evlerine haftada iki kilo ma
zot döktükleri; ancak analağım 
olan ve sivrisinek yuvası bu· 
lunan Karantina camiinin kar
şısındaki Tahtaköprü sokağı 
deresine belediyenin mazot 
atmadığı ve bu suretle müca· 
delenin faydasız kaldığı bildi-
rilmektedir. 

Belediyenin nazarı dikkatini 
celbederiz. 

Şehir meclisi 
Şehir Meclisi büdçe encü

meni, dün toplanmış, 1937 
büdçesi üzerinde görüşmüştür. 

Yeni neşriyat: 

Türkiye genel kimyager· 
ler .kurumu dergisi 

Bu derginin onbirinci sayısı 
onbuçuk forma kalınlığında 
olarak çıkmıştır. Bir kısım 
yazıları Türkçeden başka Al
manca, Fransızca ve lngilizce 
lisanlarında, aynen veya hu
lasaten neşreden bu dergi, 
Anayurdumuzdaki kimya ça
lışmalarını dünya ilim alemine 
tanıtmağa yaramaktadır. Kim
yanın her sahasına şamil bir 
kurumun dergisi olduğu için, 
yalnız kimyager için değil, 

aynı zamanda kimyanın tat
bikatından geniş mikyasta is
tifade eden tıp, eczacılık, 
baytarlık ziraat gibi ilim şu
belerinde çalışanların da işine 
yarayan bir zenginliktedir. Ge
niş bir hilbliyografi kısmı var
dır. Kıvırcık koyunlarımıım 
sütl~ri üzerindeki etüd ile 
yeraltı madenlerini geofizik 
usulile arama metodlarını bir 
araya toplıyan yazılar bilhassa 
şayanı dikkkattir. Bedeli yal
nız 50 kuruş olup adresi: An
icara, pota kutusu 50 dir. 

! 

Atkoşusu civar_ında 

Feci bir otomobil 
kazası oldu 

Bir çocuk, ifade veremiyecek de
recede ağır yaralandı 

Kızılçullu atkoşusu sahasının doğu semtindeki yolda feci bir 
kaza olmuş, bir otomobilin arkasına takılan Bucalı Kerim oğlu 
Ahmet adında bir çocuk, otomobilin hızlı gittiği sırada yere 
düşerek başından ağır ve tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Otomobil, Manisalı Bay Lütfiye ait ve 46 numaralı idi. Şo· 
för Ramazan oğlu Bay Nebinin idaresinde idi. Hadise tahki
katına müddeiumumi muavini Bay Şevki Suner tarafından el 
konmuş ve şoför isticvab edilmiştir. Şoför Bay Nebi, çocuğun 
otomobil arkasına takıldığını görmediğini, hatta kazadan bile c 

haberi olmadığını, sonradan öğrendiğini söylemiştir. Dinlene:n 
şahitler de, çocuğun, otomobilin arkasına takıldığını söylemiş
lerdir. Hadisede şoförün hiçbir suçu olmadığı anlaşılmıştır. 
Ağır yaralı Ahmet Memleket hastanesinde tedavi altına alın
mıştır, çocuk ifade verememektedir. 

Kemer 

Hüseyin, Burhanın bıçak 
darbesi altında can verdi 
Cinayetin, maktulün mutallakası Nazife-

nin teşvikile yapıldıfı söyleniyor 

Katil Bürhan 
Pazar günü öğleden sonra 

Kemer pazarında bir cinayet 
olmuş, sabıkalılardan Bürhan 
namında biri, Tepecikte bak
kallık ve Kemer pazarında 
seyyar satıcılk yapan Hüseyin 
oğlu Hüseyini bıçakla dört 
yerinden yaralıyarak öldür
müştür. Yaptığımız tahkikata 
göre, vak'a şu şekilde cere
yan etmiştr: 

Cinayet nasll oldu? 
Seyyar satıcı Hüseyin, her 

hafta yaptığı gibi evelki gün 
de Kemer pazarında öte l eri 
satmağa gelmiş ve bir yere 
mallarını sermiştir. Akşam 
üzeri saat 17 ye doğru, pazar 
yerinin oldukça kalabalık bir 
zamanında, sabıkalı Bürhan 
elinde bir bıçak olduğu halde 
kalabalık arasından sıyrılarak 
birdenbire Hüseyinin üzerine 
atılmış, seyyar satıcı bu ani 
taarruzdan kendini güçlükle 
kurtararak kaçmıştır. 

Bürhan, elinde bıçak, kala
balığı yararak Hüseyinin pe· 
şinden koşturmuş, bakkal da 
kendini müdafaa için eline ge
çirdiği bir dirhemi sabıkalının 
kafasına fırlatmıştır. Ancak 
dirhem Bürhana isabet etme· 
diğinden Hüseyin tekrar kaç
mış; bir aralık yerden aldığı 

taşla da kendini müdafaa ede
memiş, pazar yerinden uzak
laşmağa başlamıştır. 

Kalabalıktan kendini kurta-
ran Bürhan, süratle koıarak 

Hüseyine yetişmiş, bir eli ile 
başını tutmuş, diğer elinde 
bulunan bıçağını bütün kuvveti 
ile arkasına ve karnına sapla
mış; bununla da iktifa etmi· 
yerek, cansız bir halde dizle
rine yuvarlanan Hüseyini iki 
yerinden daha yaralıyarak öl· 
dürmüştür. 

Katil, cinayeti müteakıp kaç
mak istemişse de, pazar ye· 
rindeki halk kendisini yaka· 
lamış ve polise teslim etmiştir. 

işin içinde kadsn parmaOı 
var mı? 

Cinayeti müteakıp vak'a ma
halline gelen müddeiumumi 
muavinlerinden Bay Şevki Su
ner, derhal tahkikata başlamış, 
orada bulunanların ve Hüse· 
yinin komşularının ifadelerini 
tesbit etmiştir. 

Tahkikata göre, cinayette 
bir kadın parmağı vardır. Ve 
bu kadır:, maktul Hüseyinin 
eski karısı Nazifedir. 

Hüseyin, üç sene evel kansı 
Nazife ile geçinemediğinden 
mahkeme kaı:arile ayrılmış ve 
iki yaşındaki kız çocuğunu da 
anasına bırakmıştır. Aradan 
birkaç sene geçince Nazife 
katil Bürhan ile tanışarak bir· 
tikte yaşamağa başlamışlar. 

Bakkal Hüseyin, eski karı
sının yanında bulunan ve beş 
yaşına gelmiş olan kızının, iyi 
yetişmesini temin için mahke· 
me kararile çocuğu yanına 
almıştır. 

Hüseyin tehdid MIUiyor 
Bundan 10 gün evci, katil 

Bürhanla Nazifenin oğlan kar
deşi Ali; bakkal Hüseyinin 
evine gelerek küçük kızın ken
dilerine verilmesini istemişler, 
fakat Hüseyin tarafından ev· 
den kovulmuşlardır. 

Bakkal, bundan sonra ço
cuğu evinden dışarı çıkarma· 
mağa başlamış ve müteaddid 
defalar kendisini rahatsız eden 
Bürhanla Aliye bu hareketle· 
rinden vazgeçmelerini söyle
miştir. 

Cinayetin vukubulduğu gün
den iki gün evci, Bürhan tek
rar Hüseyinin evine gelmiş ve 
çocuğu istedikten, red cevabı 
aldıktan sonra: 

Targuclluda 
Vali ve kültür mUstep 

rımn tetkikleri. 
Turgudlu, (Hususi) - 89-

gün Manisa Valisi Dr. S., 
Lütfi Kırdar ile Kültür mir 
teşan Ridvan Nafiz Edlfle(, 
kültür direktörü Nail bir~· 
ile şehrimize geldiler ve bit 
heyet tarafından şehrin ı.;. 
cinde karşılandılar. 

Vali ve müste~r, halkma .. 
zm yüzbin lira teberruu ıur~ 
tile yeni yaptıracağı Ortame~ 
tep binasının ikmaline kadar 
muvakkaten mektep ittihaz 
edilecek binayı, ilkokulları 
gezdiler. 

Şereflerine belediyede t6 
kişilik bir ziyafet verildi. Mi· 
safirlerimiz, Parti ve Halkevin· 
de de halkla yakından temasta 
bulundular. Bay Ridvan Nafii 
Edgüer Vekaletin her huıuata 
yardım edeceğini söyledi ve 
halkımızın hamiyetini takdirle 
karşıladı. Misafirler akşam 6stü 
şehrimizden ayrıldılar. 

Akhisar haberleri 
Akhisar, (Hususi) - Halk· 

evinde verileceğini yazdttam 
eğlenceli çay ziyafeti dün ak· 
şam parlak bir surette verildi. 
Caz tarafından istiklal martı 
çalındıktan sonra başkan top
lantı hakkında birkaç IÖZ 
söyledi. Caz müntahap bua 
parçalar çaldı, milli oyunlar 
oynandı. Belediye miman .S. 
Talat Ôzışık şiirler olmda. 
çok alkışlandı. Bundan SObr8 
eğlenceli oyunlar verildi, tope 
Jantı saat üçe kadar devuı 
etti. 

Bir &egaho.t: 
Ônümüzdelei hafta Mania 

Halkevi dağ kolunun Akliitae 
nmıza bir seyahat yap•JI 
haber alınmıştır. 

Çekirge ıı~ tarla fa. 
resi môcadelui 
Bumavanın dağdibi bölre

sinde çıkan tarla farelerile 
mücadeleye devam edilıaek• 
mektedir. 

Mücadele memurları ile 
halk tarafmdan yapılan mi
cadeleye pazar günü Buraava 
:r:iraat okulu talebesi de iştiiek 
etmiş, tatbikat yapmışlardnt. 

Haber verildiğine göre, Se
ferihiaarda az miktarda çekir· 
ge, Dikili kazası dahilinde de 
tarla faresi hMgÖlte~ 
Buralarda da mücadeleye bq
lanmıştır. 

Askere davet 
lzınir alt.erlik ~i""4• 

Deniz sınıfına ayrılmıı ve 
her hangi sebeı:>le emsalleri 
ile sevkedilemiyerek geri kal· 
mış ve yahud davet edJklli 

halde gelm~uek bakayada iıil· 
mış olan 316 doğum_.. 
332 dahil aotumuaa 
olan eratt nisanın 16 ancı 
nü mürettep oldukları b · 
sevkedileceklerdir. T~in -
len bugünde behemcıh.ı ,,... 
be merkezinde balunmalaa • 
bulunmıyanlar hakkında ,pik 
ağır olan .kanunun verditi 
pis cezalan ile cezalanıtm ... 
calcları ve bunlardan tiııllW 
vereceklerin nihayet 15 ... 
937 perşembe günü akşamı
kadar bedellerini vermeleri ve 
bu günden sonra bedel alna• 
mıyacağı ilin olunur. 

5 
- Artık karnım şip,_-" 

Sabrım tükendi. 

Demiş ve oradan aynlmlfllr. 
Tahmin edildiğine göre,tla

zifeye pt:k fazla düşkün d,lail 
Bürhan, bu kadının tetdO 
üzerine bu cinayeti iılemiftit. 

Tahkikata adliyece d 
edilmektedir. 



il 

1 
1ktısad Vekaletinde Gediz Menderes 
Yeni bir mUstetarhk ihdas 1r.•z"" ' tl . ., 

olunacak y ı aye erı mı. 
Ankara, 12 ( Hususi ) -

"rürkofisin, Ticaret müdürlüğü 
ile birleştirilerek, lkbsad Ve
lciletinde iç ticaret müsteşar
lıtı namile yeni bir müstcşar
bk ihdası için tetkikat yapıl· 
maktadır. 

Petrol ar(Jftırmları 
Oittkçe Umid veriyor 
lstanbul, 12 ( Hususi ) -

Mürcftcdc başlayan petrol 
araştırmaları muvaff akıyctle de
vam etmektedir. Ümidler, gün
den güne kuvvet buluyor. 

Trablua için 
Ahnan son tedbirler 
Roma, 12 (Radyo) - ltal

ya matbuab, Bay Mussolininin 
Trabluıgarb seyahatinden sonra 
alınan tedbirler etrafında uzun 
makaleler yazmaktadırlar. Bu 
gazeteler, B. Mussolinin Trab
lusgarb ahalisine tam bir ser
besti ve hukuk müsavatı ver· 
mek istediğini kaydediyorlar. 

Kütalıyada kar 
Ankara, 12 (Hususi) - Şi

bin Karahisarda hrtınalar so
nalar sona ermiş, kar yağ· 
mıştır. Kütahya ve mülhaka
tına da on santim lcalmhğında 
kar düşmüıtür .. 

Atina üniversitesi 
YUz yatına giriyor 

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Atina üniversitesinin yüzüncü 
senesini kutlulama merasimin
de bulunmak üzere sekiz ki
tilik bir heyetimiz, yarın (bu
gün) Atinaya hareket ede
cektir. 

Türk-Rumen 
Ticaret muahedesi .. 
lstanbul, 12 (Hususi) - Hü

kümetimizle Romanya arasında 
yeni ve çok şümullü bir tica
ret muahedesi aktedilmek üze
redir. 

Alakadar makamların ver· 
dikleri malumata göre, iki 
memleket arasındaki ticari 
münaaebat, yeni muahededen 
sonra çok geniş bir safhaya 
girecek ve şimdiye kadar Ro
manyaya mal gönderip tc he
nüz paralarını almamış olan 
ihracat tüccarlarımız, yapılacak 
olan muahedcden istifade ede
rek paralannı tamamen alabi
leceklerdir. 

A.lmanyada bazı 
gazeteler toplatıldı .. 

BerliD, 12 (A.A.) - Polis dün 
•e bugün birçok ecnebi gazetelerini 
lnflaadere etmiftir. Alman hürriye1 
t'ırkamıın .,yaımameaini Defl'eden 
hattın İngiliz ve Fransnı gHeteleri 
loplatbnlmıotır. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve batyHgam 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi nqriyat ve yazı itleri 

lllGcllrd: Hamdi Nizhet Çançar 

İclareJwıeai: -
İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk Partiai binuı içinde 

Telgraf: lsmir - ANADOLU 
Teleroa : 2776 - Poıta kutuıu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yı1Jıtı 1200, alb aylığı 700, iiç 

ayhtı 500 kunıttur. 
Yabancı memleketler için senelik 

Uone 6cnti 27 liraclır 
Beı yerde 5 kuruttur -Pemit aa.a..ı .. 25 karattur. 

Merkezlerden biri 
Nazilli, biri lzmir! 

latanbul, 12 (Hususi muha
birimizden) - Hükumet, Ege 
mıntakında bazı idari değişik· 
liklcr yapmağı düşünmektedir. 

Nazilli merkez olarak Men
deres Vilayetinin kurulması, 
Aydın .ve Denizlinin Menderes 
vilayetine bağlanması, Manisa 
ile lzmir vilayetinin de birleş
tirilmesi ve buraya Gediz vili· 
yeti adı verilmesi muhtemeldir. 

Kamutay toplantısı 
Ankara, 12 (A.A.) - Bu· 

gün Refet Canıtczin başkan
lığında yapılan Kamutay top· 
lantısında Başvekalet teşkilat 
ve vazifeleri hakkındaki kanun 
ile radyolopi, radyum ve elek· 
trik tedavi müesseselerine aid 
kanun layihasının birinci mü
zakereleri yapılmıştır. Kamu
tay cuma günü toplanacakbr. 

Dr. Şaht 
Brüksele gidiyor 
Brüksel, 12 (Radyo)- Bel· 

çika Başbakanı Bay Van Ze
land, yarın buraya gelecek olan 
Almanya Maliye Nazın Dr. 
Şahtı kabul edecektir. 

Dr. Şaht, Belçika müstcm· 
lekelerindcki petrol meselesi 
etrafmda Bay Van Zelandla 
konuşacaktır. 

Skandinavya eksperleri de 
bu hafta sonun4a buraya ge
lerek Bay Van Zelandla )fÜm
rük meseleleri hakkında ko
nuşacaklardır. · 

Necaşi gene aahnede 
Londra, 12 (A.A.) - Daili 

Mail gazetesi Haile Selisiye
nin Vard Pricle yaptığı bir 
mülakatı neşretmcktedir. Haile 
Selasiye Milletler cemiyetine 
güvenmeseydi harbe daha iyi 
hazırlanmış olacağını söylemiş 
ve Habcşistanın taksimi hak
kındaki Laval • Hoare plim 
Milletler cemiyeti tarafından 
kabul edilmiş olsaydı kendisi
nin de kabul edeceğini ilave 
eylemiştir. 

Reksistler 
NUmayite tetebbUs 

etmltler 
Brüksel, 12 (Radyo)-Bugün 

Dcğrcl taraftarları mühim bir 
nümayişe teşebbüs etmişlerdir. 
Entcm~syonal marşını söyliyc
rek ilerileyen nümayişçiler, po
lis kordonuna yaklaştJklan sı· 
rada şiddetli başlıyan yağmur 
yiizünden derhal dağılmışlar-
dır. Bütün gazeteler, Bay Van 
Zelandın kazanması münase
betile hususi tabılar neşret· 
mişlerdir. 

Türkiye 
ea,pehlivanhk 

müsabakaları 
Ankara, 12 (Radyo) - Ma

yısın 21 inde Ankarada Tür· 
kiye başpehlivanlık müsabaka· 

1 lan yapılacakbr. 
Bir heyet Cenuba gidecek 

lstanbul, 12 (Hususi) - Hü· 
kümet, ccnub hudutlarımızda 
yeni tedbirler almaktadır. 

Hudut boyunda tetkikat yap· 
mak üzere Jandarma umum 
kumandanı. Emniyet umum 
müdürü ve Gümrük muhafaza 
kumandanından mürekkep bir 
b•,Yet. ba ... 

lstanbul 
Şehir Mecllslnln e,ekler 

hakkındaki kararı 
lıtanbul, 12 (Hususi) -

Kalabalık yerlerinde eşekle 
gezmenin yasak edilmesine 
Şehir Mecliıince karar veril· 
miştir. Bu yasak, kenar ma· 
ballelcr için cari delildir. 

Paria aergiainden 
Ktzılbayrak indirildi 

Paris, 12 (Radyo)-Bcynel
milel sergi binası üzerine çe
kilmiş olan Kızıl komünist bay
rağı indirilmiş, yerine cumhu
riyet bayrağı çekilmiştir. 
------------

Piyango 
,,,. .... 

- Başı 1 nci sahifede -
19697 25212 27206 28476 

32215 32390 37121 
500 lira kazananlar: 

15 349 480 669 
937 1088 1095 1943 

1879 3188 3411 4553 
5198 5246 5804 7612 
7905 8183 8410 9305 
9613 9997 10009 10319 

10544 10861 11035 11316 
11678 12779 13482 13494 
13880 14399 14703 15094 
15154 5206 15283 15585 
15713 16083 16248 16719 
17151 17295 17316 17662 
17851 18055 18308 18363 
18538 19096 19706 19802 
19895 21538 22037 22157 
22510 24608 24654 24868 
25311 25508 25749 26007 
26532 26776 28386 28991 
29140 29304 29611 29708 
29924 29985 30101 30229 
30327 30680 30894 31308 
31874 32231 32579 34810 
34381 34544 34956 26292 
36699 36766 47398 37615 

38652 39075 39306 
200 lira kazananlar: 
306 999 1936 2515 

2658 3390 3440 4197 
4797 4879 5831 6840 
8541 11957 12078 12332 

13256 15761 16089 16622 
16769 17228 17763 18142 
18220 18960 20799 20818 
21889 22707 23164 24117 
25660 25668 29202 29240 
29487 31585 33512 33534 
33793 34160 34337 34904 
35568 36003 36060 36107 
36658 36823 38279 38473 
39969 1231 1335 3280 
3644 10408 10411 10496 

11039 12632 13861 14457 
16011 16356 17012 17541 
17732 18341 18366 18628 
19138 10752 20097 21212 
21413 21699 21782 22873 
23709 25912 28270 29732 
30281 30353 20958 31478 
31520 32834 33441 33819 
35369 35595 37042 37295 
37397 37827 38091 39427 

* • • 
Piyangonun dünkü keşide· 

sinde (200) bin liralık büyük 
ikramiyeyi kazanan 22046 nu· 
maralı bilet hamili, lzmirde 
mezarlıkbaşında Hayırlı gişe 
sahibi Bay Mustafa Tosundur. 
Onda bir bilet hamilidir. Yir
mi bin lira alacak tir. 

15 bin lira kazanan 27 430 
numaralı bilet hamillerinin de 
isimleri henüz tesbit edilemi
yen üç tütün amelesi olduğu 
anlaşılmıştır. 

lstanbul, 11 (Hususi) -
Tayyare piyangosunun büyüle 
. ilcnllSW•İ, (Naim'in) adında 

.. nır•se oe Muaevller 

~ ~ "Museviler hiçbir y 
Mekteplilere bu refahı g~remezlerl 
benden de ders.. Bir Musevi münevveri, biz 

Çocuklarf 
Bir ders senesinin üç mev· 

simi vardır ki, onlar, tabiatteki 
mevsimler gibi yetil kırmızı, 
beyaz, san, ıu veya bu renkler 
göstermezler .. O üç mevsimde, 
siz hep düşünceli, uykusuz, 
yorgun, rahatsız, neşesiz, asa
biainiz .. Kitap elinizdedir. Rü
yanızda bile biraz okumağa, 
biraz birşeyler hatJrlamaka ça
lışırsınız. 

Çünkü bu "llevsim, yoklama 
mevsimidir ve siz, onu, "ez
bercilik,, le istikbal edersiniz .. 
Sizin çalışmaklığınızdaki mak
sad ve şekille, büyüklerinizın, 
hayatın ve cemiyetin t~savvur 
ettiği çahşma arasında ne de
rin farklar vardır? 

Siz çalışmayı bir usule, bir 
intizama batlamadığınız için· 
dir ki, yılda üç büyiik dimaği 
ve ruhi buhran geçiriyor, ka
fanlZI, kısa bir zaman içinde 
taş gibi, basma kalıp şeylerle 
doldurmağa çalışıyorsunuz. Ai
le korkusu, izzetindis endişesi, 
gecelerinizi, rahatınızı haram 
ediyor .• Ve yoklamalardan bir 
müddet sonra, hafızanızı yok
layınca, bütün o çahşmadan 
elinizde birşey kalmadığını gö
rüyorsunuz .. 

Halbuki çocuklar, bütün bu 
mesainizin hedefi hakikaten 
isteye isteye, hakkını vere 
vere hayata ha>:ırlanmaktır ve 
bu da, çalışmağı tanzim etmekle 
kabildir .• Ne hocanın kabahati 
varel(., ~ de d..-.ıer atırl .• 
iki yoklama arasındaki 2-2,S ayı 
kıymeti takdir edilmemiş bir 
miras veya bir sermaye gibi 
harcadıktan ve bu müddet 
zarfında kitap açmayıp imti· 
han başlayınca kafayı kımıl
dattıktan sonra, küpe wrdu
ğunuz şeyin, bal değil, sirke 
olacağmı derhal bilmelisiniz. 

Çalışmak, artık program işi
dir. Sisteme vurulur, tanzim 
edilir ve kolaylıkla neticelen· 
dirilir. Tıpkı, herhangi bir 
formül, bir kaide ile onun 
alakadar olduğu meseleleri 
kavrayıp izah etmekte olduğu 
gibi. .. 

Saniyen, çalışmak, ne imti· 
han içindir, ne izzetinefis için, 
ne aile korkusu veya sınıf 
geçmek içindir .. Çalışmak, bi
zatihi çalışmak içindir ve bu 
kelimenin içinde hayatın saa
deti, şartı, fazileti, borçları ve 
herşeyi vardır. 

Çocuklar; 

Korkmayın, bu bahan, bu 
kırları elinizden almıyorlar. 

Daha çok yıllar muhtelif spor
larla heyecanınızı tatmin ede· 
ceksiniz. Bu denizler gene si· 
zindir. Filim kumpanyaları daha 
çok filimler çevirecek, beyaz 
perdede kimbilir daha kaç bin 
yıldız doğacaktır. Zevkleriniz, 

heyecan ve eğlencel,.riniz için, 
önünüzde birçok müsaid yıllar 
vardır. Eakat içinde yaşadığı
nız ve mektebe, çalışmağa aid 
olması icap eden bu çağlan 
bir daha ele geçiremiyeceksi· 
niz. Bunda · öyle bir kanun 
hakimdir ki, hiç değişmez, hiç 
şaşmaz. O, aldığını geri ver
miyor. Bu çağın kıymetini tak
dir ettitiniz gün, muvaffakıye· 
tin anabtannı da bulmuı oJa • 

bizanz, atanıyoruz, diyor 
Büyük bir müeueaenin b• 

şında bulunan ve isminin ya• 
zılmaıını iıtcmiyen Mu.evi 
münevverlerinden bir zat, Mu· 
sevilcrin Türkçe konuımaları 
lüzumu etrafında mwlımirimize 
ıu beyanatta bulunmuştur: 

- (Anadolu)nun bu mühim 
mesele hakkındaki neşriyatını 
büyük bir dikkat ve ehemmi· 
yetle takib etmekteyim. Şahsi 
kanaatim şudur: Museviler, 
dünyanın hiçbir yerinde Tür
kiycde bulabildikleri refah ve 
saadeti göremezler, daha doğ· 
rusu, Türk vatanı gibi bir va
tan bulamazlar. 

Fransada, lngilterede ve Av
rupanın birçok yerlerinden 
başka Musevilerin, çoklukla 
yaşadıkları Amerikada bile 
mahalli dillerden başka dil 
konuştukları enderdir. Zira 
oralarda, herkes, bulunduğu 
memleketin dilini konuşmak 
mecburiyetindedir. Aksi tak
dirde, ekmek değil, su bile 
vermezler. 

Türkiyedc yaşıyan Musevi
lerin Türkçe konuşmaları la
zımgeldiğini, bu itibarla zaruri 
ve münakaşa kabul etmez bir 
mevzu telakki ederim. Bu ka· 

liir diken tqkil r.den lipu·
yolcanın memleketimizde kOt 
nutUlmamuını temin eylemek 
için her tedbire bqvarmap 
razı)'l71, amadeyiz. Zira timdiki 
vaziyet, artak çirkin bir tekle 
girmittir. Umarım ki, ıizin 
devamla ve herhalde hüsnü 
niyete dayanan if'IAdlarınız sa
yesinde bu mühim dava ya· 
kında balledilecclcti11. 

Ben, hazan lspanyolcıa koP
nuşan Musevilere o •ı:ecct 
kızanm ki, tramvaylarda ve
diğcr umumi yerlerde eskideD 
hemen bu gibilerin yanından 
kaçardım. Şimi dçok şUkür 
bir müddettcnberi böyle mü· 
nascbetsizliklerin arkası ke
sildi. lnşaallah yakın bir za· 
manda bu iş de halledilecek· 
tir. Hükumetimiz elbetteki her 
şeyi iyi düşünür ve düşündü
ğünü de iyi yapar. Bu nokta· 
da hiçbirimiz şüphe etmi· 
yoruz. 

Son sözüm şudur: Türlciye
dc oturanların yalnız ve yal· 
nık Türk dilini konuşmaları, 
kat'i bir ihtiyaç, esaslı bir 
vazifedir. Bunu idrak etme
mek, milli mefkôreyi anlama· 
mak demektir ... 

naatimi ifade etmekle ıize •-----------
karşı hoş görünmek istediğim Hindiatanda ölen 
manasını çıkarmamanızı rica /ngilizler 
edeceğim. Ben, fikrimi açıkça Londra, 12 (A.A.) - Yeni 
söyliycn bir adamım. Bundan Dclhiden gden son haberlere 
dolayı kimseden çekinmem. göre, V eziristlerle olan son 

Tiirlciyedc bulunan Muaevi· muharebelerde lngilizler 29 
lcrin bayati menfaatleri, Türle ölü ve 45 yaralı vermiılerclir. 
kardeşlerile kaynaşmak ve on- Londra, 12 (A.A.) _ Hin
larla bir camia halinde yaşa- distan Bakanı geçen hafta 
makbr. Bunun tahkkuk ede- Hindistanın şimali garbiıincle 
bilmesi için, herşeydcn evci wkubulan müsadcmelerde ölea 
dil birliği lazımdır. Biribirinin lngiliz subaylarının listesini 
dilinden anlamayan iki ferdin neşretmiştir. Bu listeye göre: 
kaynaşması nasıl mümkün de· Bir Binbaşı, iki yüzbaşı ve 
ğilse, lspanyolca konuşmakta 2 tetmcn ölmüştür. 
ısrar eden Musevilerin de 
Türk unsurilc kaynaşmalar1 ka- Pcıav,.rden gelen haberlere 

göre, bundan on gün kadar 
bil aeğildir. Binaenaleyh, iki evel de Hind-lngı"liz kıtaab 
unsuru bir an evci birleştirecek 

iki subay kaybetmişlerdi. Yır
olan yegane kuvvet, sadece 
dildir. Bunu anlamamak, ha- rah 20 subayın vaziyeti de 
kilcati inkar etmek demek olur. ümidsizdir. Bir sulh müzake-

Musevil,.r, siz de kabul resine girişmek yolundaki py
edersiniz ki, zeki bir unsurdur. retler de şimdilik akim kalmlf 
Menfaatlerini bilirler. Fakat, gibi gözükmektedir. 

şimdiye kadar esaslı surette Maden araftırmalar 
teşvik, daha doğrusu irşad için bir miyon Ura 
görmediklerinden, kendileri için tahsisat kondu 
tamamen yabancı olan lspan· Ankara, 12 (Hususi) _ 
yolca)" konuşmakta devam et- Maden araştırmaları için bu 
tiler. 

Sizi temin ederim ki, biz 
seneki büdçeye bir milyon li-
ra tahsisat konmuştur. 

münevverlerin en çoğu, bu 
Troçkl hakkında tahkik.t 

vaziyetten bizarız. Türk kar· Meksika, 12 (A.A.)- Troç-
deılerimizden utanıyoruz. Hat· ki hakkında tahkikata memur 
ta bu meseleyi bir an evci olan komisyon Troçkinin 1902 
halletmek ve ne şekilde olur- senesinde ecnebi memlckctler
sa olsun, Dr. 8. lsrailin de· deki faaliyetile megul olmuıtur. 
diği gibi Musevi unsuru için 

" TAKViM 
VeFat ................ ~~~-=--------"!!"'!!" ... ~ 
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Sevgili zevc, kardeş ve 

babamız, Bay Mateo Alalu- -·~
fun ölümü dolayııile, şifahi 
ve tahriri teessür ve taziyet
lerini bildirmiş ve cenaze 
merasimine ittirak etmiş olan 
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bilcümle saygılı dostlarına 
samimi duygu ve teşekkür· 
lcrimizin muteber gazetenizle ••- 
iblağına himmetinizi rica ey- ıı .. ------~-~-~ııııııı 
)eriz. Refikası, kardeş· 

leri ve otallan 11111111
• 
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İtafya ve müstemlekeleri Montrö, tarihi bir karar da-
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,, 

Libyada yeni teşkilat yapılıyor, 
Assabda liman kurulacaktır 

Bag Mussolini 

Tarihe müstenid zabıta romam 

53 
biliyorum ve haklısınız. Fakat 
önümüzde üç gün kalmıştır. 
Üç gün sonra ebedi surette 
bu canav.ırın oyuncağı ola
caksınızf. 

Maamafih sizin mahbus Liik 
Obertent! meyliniz var; bu 
meylin büyük olduğunu da 
görüyor ve anlıyorum. Hal-
buki bu genç, kont Trolveşin 
emri mucibince ölüme mah
kumdur ve ölecektir. 

Gize} bu son cümle karşı-
sında titremekten kendini 
alamadı. 

Doktor Otto Bilz, genç 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

kıza bir adım daha )aklaştı, 

genç kızın gözlerinin içine 
bakarak: 

- Madmazel, ben sizi Ploç 
denilen vahşi mahluktan kur
tarmak, Lükü de ölümden 
kurtararak serbest bırakmak 
istiyorum. Gize!, sizi seviyo· 
rum; çıldırasıya sevıyorum. 
Bir senedenberi aşkınız üze· 
rine planlar kuruyorum, düşü
nünüz bir defa, bu aşkın ne 
olduğunu takdir için düşünü
nüz! Kont ve Vikont, benim 
bu aşkımı zerre kadar hisset
miş olsalardı, beni şu ana 

kadar sağ bırakırlar mıydı? 
Fakat ben bunu hiç hissettir
medi111; böyle en müsaid bir 
fır.ı-:at bekledim. Ben sizi ve 
Lükti kurtarabilecek vaziyette
yim ve sizi seviyorum! 

Bir sene daha fırsat bekle
rim; daha iyi fııı.sat ararım. 
Fakat pazardan beri vaziyet 
tamamile değişmiştir, artık 
duracak ·ıaziyette değilim. 

Artık karar verdim, bizim 
şatodan çıkmamız, ormandan 
tehlikesizce geçmemiz, Belçika 
ve Fransada emniyetimiz ta· 
mamen hazırdır. Fransada 
ikimisi de geniş bir ~ekilde 
yaşatacak iş de temin etmiş 

bulunuyorum. 
Evelki gün Kont Trolveş 

bana, Lükün iki bacağına 48 
saatlik felç aşısı yapmaklığımı 
emretti. 

ha vermek üzere bulunuyor 

Mısır, kapitülasy lardan 
kurtulmak arif esin dedir 

~-------------------Mısırlılar, İtalyanların, Fransızlardan ziyade an-
layış gösterdiklerini yazıyorlar. ''Ecnebi,, tabirinin 
müşkülat çıkarması ihtimali de mevzubahstır 

Ben bu emri, ancak ışımıze 
yarıyacak şekilde tatbik ettim; 
Lüke de maksadımı ve firar 
hazırlığımı anlattım. Lük; yarın 
akşam bizimle beraber firar 
edebilecek halde olacaktır. 

Lükün adamı Piyer Malene 
gelince; bu adam esasen ken
di kendisine firara muvaffak 
olmuştur. Tutuba bile, onu da 
Lük ile birlikte kurtaracağım. 
Gize!, sizi seviyorum! 

Doktor, titriyerek Gizelin 
önünde diz çöktü; ateş gibi 
yanan başını, genç kızın ayak· 
)arına koydu! 

Genç kız, önünde bu şekil
de secde eden adama hayret 
ve ıstırabla baktı. Gizclin 
zihnine' e iiç şey canlanmış 
bulunuyordu. 

Birinci, kendisini Ploç deni
len vahşi kıyafetli adamın 

karyolasındaki vaziyeti! 
İkincisi, Lük Obertenin bin 

bir işkence altında ölümü ve 
teşrih masası üzerinde parça
lanması! 

Üçüncüsii, doktorun teklifini 
kabulden hadis olabilecek ga
rip vaziyet! 

Gizel bu üç vaziyeti çok 
seri ve çok esaslı olarak dü
şündü ve: 

- Hayır, Lükün ölümüne 
katiyen meydan verıniyeceğim! 
Hayır! 

Dedi. Fakat bu soni"hayır,, 
kelimesini açıktan söylemiş 
bulundu. 

Doktor Bilz bu son keli•e 
üzerine: 

- Hayır mı dediniz? 
Diye sordu. 
- Hayır, bu size verilmiş 

bir cevapdeti ldir. 

* • * 
Gize! ile Doktor Bilz, 20 

dakika kadar daha sakin bir 
halde konuştular. Bu görüşme 
firar planı üzerine idi. 

Bundan sonra doktor Alf· 
redayı uyandırdı ve: 

- Biraz daha istirahate 
muhtaçsınız! 

Dedi. Genç kadını bir ka· 
napeye oturttu ve: 

- Sonu oar -
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Rüşvet davası neticelendi ·~!Jl~ Cumhuriyetçiler, asilere 

Zabıt katibi Bay Hakkı ~ ağır zayiat verdirdiler 
Türkiye bisik-. 
let yarışları:. 

makhu~ m oldu - Başı 7 nci sahifede - Cumhuriyetçiler dün Puente 
Sinir ilacı Londra, 12 (Radyo) - in- De Los Francesez civarında 

Pazar günü U1 la: 
yolunda yapıld ------------------

Kadın: '' Bu memlekette çok şü
kür adalet var,, diye bağırdı 
Bay Veli ile karısı Bayan 

Emineden Sulhceza mahkeme
sindeki dövme vak'asmdan 
dolayı on lira rüşvet almak 
suçundan meşhud suçlar ka
nununa göre, Asliye Birincice· 
za mahkemesine verilmiş olan 
Sulhceza mahkemesi zabıt ka· 
tiplerinden Bay Hakkının mu
hakemesi, dün intaç ve karar 
tefhim edilmiştir. 

Dün öğleden sonraki muha· 
keme celsesinde iki şahid din
lenmiştir. Bunlardan biri tü
tün ve müskirat bayii Bay 
Avni idi. Bayan Eminenin 
kendisine gelerek: 

- Benden keşif ıçın para 
istediler. Ben de Müddeiumu
miliğe haber verdim. Rüşvet 
diye parayı verdim. Çünkü 
bana böyle söylemekliğimi 
tembih etmişlerdi. 

Demiştir. Kadının bu sözle
rini duydu diye mahkemeye 
haber verilen 166 numaralı 
polis memuru şahid Bay Ali 
Şen de: 

- Kadınla bayiin görüş· 
tükterini gördüm, fakat ne gö
rüştüklerini anlıyamadım. 

Dedi. Ceza hakimi Bay Ke
mal müddeiumumiye mütale
asını sordu. Müddeiumumi mu· 
avini Bay Cevad maznunun, 
Türk ceza kanununun 240 ıncı 
maddesi mueibince memuriyet 
vazifesini suiistimal suçundan 
tecziye edilmesini istedi. Ha
kim az sonra kararı tefhim 
etti ve maznun Bay Hakkı, 
Türk ceza kanununun 227 inci 
maddesi mucibince rüşvet su· 
çundan altı ay hapse ve elli 
lira ağır para cezasına mah· 
kum edildi, fakat alınan para 
on lira gibi küçük birşey ol· 
duğu için cezarıın üçte biri 
indirildi, dört ay hapsine, 33 
lira ağır para cezasına mah
kum oldu. 

Bay Hakkının, evelce de 
işlediği bir suçtan bir ay on
beş gün hapse mahkum ol
duğu ve cezasının o vakit te
cil edildiği anlaşıldığından bu 
cezasının da son mahkumiyeti 
ile birlikte infazına hükme
dildi. Tevkif edilen mahkum, 
yüz lira para kefaleti verırse 

serbest bırakılacaktır. Çünkü 
karara temyizen itiraz edile
bilecektir. 

Mahkeme salonunda bulu· 
nan ve kendisinden on lira 

para ile bir halı rüşvet istendi· 
ğini söylıyen Bayan Emine, 
mahkumiyet kararından sonra: 

- Bu memlekette adalet 
var. Allaha çok şükür! 

Diye bağırarak salondan 
çıktı. 

Bir orman 
memuru --···· .... ··--Ağırcezada muhake-

01e ediliyor 
Torbalı kazasının Dağkızılca 

nahiyesi orman muhafaza me
muru bulunduğu sırada orman 
çap puslaları üzerinde tahri
fat yapmakla maznun Torbalı
Dağkızılca orman muhafaza 
memuru Bay Ahmed Fevzi, 
kömürcü Bay Ali, Bay Meh· 
med ve B:ıy Osmanın muha
kemelerine dün şehrimiz Aiır· 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Bu celsede Mahmud oğlu 
Bay Hasan adında bir şahid 
dinlenmiş ve ne miktnr kental 
için çap puslası kestirmişse 

o miktar kömür naklettirdiğini 
ve kendisine aid çap pvsla
ları üzerinde tahrifat mevcut 
olmadığını ve mahkemedeki 
çap puslalarının kendisini aid 
olduğunu söylemiştir. 

Müddeiumumi muavini Bay 
Şevki Suner, iddiasını ser· 
delmiş ve: 

- Çap puslal<.rı üzerinde 
tahrifat vardır, maznunlardan 
Ahmed Fevzinin sahtekarhk 
suçundan tecziye edilmesini, 
diğerlerinin beraetlerini iste-
rım. 

Demiştir. Bay Ahmed F ev· 
zi de puslalar üzerinde tah· 
rifat mevcud olmadığını, belki 
de bir yanlışlık olduğunu söy
lemiştir. 

Kararın tefhimi için muha· 
keme bugüne kalmıştır. 

Havada ;yeni bir 
cihan, rekoru 

J 

Roma, 11 (A.A.) - İtalyan 
tayyerecisi Niclot yeni bir tek 
satıhlı askeri tayyare ile sa
atte 475 kilometre mesafe ka· 
tederek 100 kilometre sürat 
cihan rekorunu kırmıştır. 

Eski rekor 450 kilometre 
ile Fransız tayyarecisi Del 
Mottede idi. 

Evelki gün sahada idim .. 
Bizim Üçok, takım tertibinde 
gösterdiği şaheser hata yüzlin· 
den, galip geleceğine mağlüp 
düştü. "Tribün,, dediğimiz ef
karı umumiyenin sinirleri, şa
ha kalkmıştı: 

- Bu ne iştir, -diyorlardı
bu ne çeşid takım? 

Şöyle bir baktım: 
Yüzler değişiyor. Kaşlar ça

tılmış, burun delikleri açılmış, 
çene kemikleri fırlamış, her 
çehre acayip bir şekil alınış .. 
Zaman zaman, hep beraber 
yükseltilen: 

- Anaaah; tüüüüh! 
Feryadlarıl.. Bazen de: 
- Haydi ... Ver -avazeleri· .. 

S " 1 ver... aga ver. 

Sahada fudbulculnr değii, 
tribün oynuyor sanki.. Yerin-

den f ırlıyanlar, kendi dizi sa
narak yanındakinin dizine vu

ranlar, arkadaşının nasırına 

basanlar. Hulasa; 11-11 oyun

cu değil, yedi srkiz bin kişi
lik bir kafile.. Ve oyun da ne 
fudbol, ne birşey; sadece, 
sınır oyunu ... 

Bilmiyorum; galiba ben de 
hemşerilerimin sinir muha· 

rebesine iştirak etmiştim .. Gö
züm sağımdaki, solumdaki ar
kadaşlarıma ilişti: 

- Eyvah -diye mırıldan· 
dım- çehrem, mutlaka, bana 
aid bir nesne olmaktan çıkıp 
gitmiştir! 

Derken, genç bir kız, elin
deki gazozu döktü ve mendili 

ile ıslanan elbisesini kurut· 
mağa çalıştı. Fakat tam bu 
sırada, bizimkiler kale önüne 

kadar gelmiş ve mükemmel 
bir fırsatı kaçırmışlardı. 

Zavallı kız: 

- Aaaayyl 

Diye bağırdı. Bu çığlığın
dan kendisi de utanmıştı. 
Mendili ile yüzünü kapadı ve 

bu kafi değilmiş gibi mendili, 
çehresinde baştan aşağı bir 
dolaştırdı: 

giltere kabinesi, bugün top- ilerliyerek asi hatlarım yardık-
lanmış ve ispanya sularında tan sonra üniversite mahallesi 
müşkülata tesadüf eden lngiliz. ile Casa Del Campo arasında 
posta ve tüccar vapurları için muvasala yollarını kesmişlerdir. 
alınacak tedbirleri müzakere iğtinam edilen harp malze-
etmiştir. mesi mey.anında geç.en Şubat-

Son haberlere göre, lngiliz ta Almatı ve ltnlyanlar tara-
vapurları, neticeye kadar Fran· fından verilen otomatik silah-
sız sularına çekilmeleri için lar da vardır. 
emir almışlardır. Barselon 12, (A.A.) - Mi-

Madrid, 12 {Radyo) - Milli lisler Huesc civarında mühim 
müdafaa meclisi; neşrettiği bir mevzi işgal etmişlerdir. 
son tebliğde, ihtilalcilerin bü- Aragon cephesinde asilerin 
tün taarruzlarına rağmen mi- büti.in mukabil taarruzları aka-
lislerin işgal etmiş oldukları mete uğramıştır. 
yerlerde bulunduıdarı bildiril· Cordeue, 11 (A.A.) - Ha-
mektedir. Aynı tebliğt> göre, vas Ajansı muhabiri cepheden 
ihtilalciler, Aragona cephe- bildiriyor: 
sinde dağılmışlar ve birçok Hükuınct ordusu bir taraf· Kazım 
kamyonlnr bırakarak kaçmış- tan Funte Ovojunaya üç ki- Türkiye Bisiklet Federasyo· 
lardır. f d d t lometre kadar yaklaşmış, bir nu tara ın an tertip e i en ve 

Şimal cephesinde düşman f p k yedi hafta devam edecek olan 
taarruzu tevakkuf halindedir. tara tan enerroyanın Üç i-

l t k · ı · · bisiklet seri yarışlarının birin-
Burada. yalnız tüfek muhare- ome re ya ınıne ge mıştır. p U l 
besi devam ediyor. Hiikumctçiler bir tevakkuf cisi azar günü r a şosesi üze· 

devresinden sonra dün tekrar rinde yapılmıştır. Sabah saat 9 
Cebelüttarık, 12 (Radyo)- da başlıyan ilk 30 kilometrelik 

Madridden alınan son habet'· taarruza geçerek düsmanın koşuya 10 bisiklet iştirak et-
lere göre, cumhuriyet ordula- muannidane mukavemetine miştir. Bölge bisiklet mukave· 
rından 16 bin kişilik bir kuv- rağmen Punteovejunaya hakim met birinci ve milli takımdan 
vet, 42 tank ve birçok mit· olan sırtları işgal etmişlerdir. Bay Kazım bu koşulara mü-

------~-------------------------ralyözlerle taarruz etmişler ve l sabaka harici olarak iştirak 
ihtilalcilerle büyük bir mey- At yarış arı ettirilmiştir. Koşu başlangıcın-
dan muharebesi vermişlerdir. --•• ... • • ...,__ dan nihayetine kadar çok 
Bu muharebede, tarafeynden Çifte bahi.:.ı 1375 zevkli olmuş ve büyük bir 
beş bin kişiden fazla yaralı k intizam ile bitirilmiştir. Kazım 
ve birçok ta maktul düşmüştür. UTUŞ kazandırdı koşu esnasında arkadaşlarına 

Sen Jan Doloz, 12 (Radyo)_ Yarış ve ıslah encümeninin ba- rekor tesis ettirebilmek için 
Bilbao cephesinde yeni mu- har at yarışlarının ikinci haf- kendilerini daima. teşvik ve 
h b ı b l T tası güzel bir havada geçti. teşci ederek son kilometreye 

are e er aş amıştır. op ses- kadar yanlarından ayrılmam1ş-
I · 1 kt ı d Kızılçullu alanında kesif bir 
erı, ge me · e ve ıarp evam tır. Son kilometrede aşarak 

l kt d. kalabalık koşuları heyecan ve ey eme· e ır. gene birinciliği elden bırak-
1.ht'l~ I ·ı B ki alaka ile takip etti. Vali Bay 

ı a cı er, as • arın mev- mamıştır. 7 Koşu nihayetinde 
zilerine hayli yaklaşmışlardır. Fazlı Güleç te halk arasında en iyi puvan alana 120 liralık 

Berlin, 12 (Radyo) - Is- bulunmuş, koşularla alakadar bir bisiklet hediye edilecek 
panya denizlerinde bulunan olmuştur. Müşterek ve çifte olan hu koşuların birinci!inde 
Alman harp gemilerine iltihak bahislerde oynıyanlar çoktu. alınan neticeler şunlardır: 
eylemek üzere bugün iki Al· Çifte bahiste Ayhan ve Benli- Birinci Kazım (Do~anspor· 
man tahtelbahiri, Vilhelm Sha· boz adlarındaki atlar, kendi- dan) müsabaka harici rekor 
fenden hareket etmişlerdir. leri üzerine oymyanlara 1375 5? dakika, birinci Bayram 

Madrid, 11 (A.A.) _ Ha- şer kuruş kazandırdı. (Üçok) 57 dakikada, ikinci ve 

vas Ajansının hususi muhabiri ilk koşu yarım kan lngiliz üçüncü Cahid ve Murad (Do-
bildiriyor: erkek ve dişi taylara mahsus, ğanspor), dördüncü Mustafa 

{Üçok) beşinci Doğanspordan 
Asiler dün Madrid cephe- 340 lira ikramiyeli ve 100 Salahiddin, altıncı Hasan, 7ci 

sinde bilhassa öğleden sonra metre mesafeli idi. Şimşek Yaşar, 8 inci Ahmettir. iki 
Casa Del Campodan mukabil birinci, Malkap ikinci ve Şen· koşucu, makinelerine arız olan 
taarruza geçmişlerdir. Muhare· gün üçüncü geldiler. sakatlık yüzünden koşuyu ya· 
be bütün Madrid cephesınde İkinci koşuya halis kan in- rıda bırakmışlardır. 
bilhassa eski mezarlığın etra- giliz at ve kısrakları girdi. Bu --... --·------• 

Zavallı çehre!.. Birdenbire fında Casa Del Campo as- koşunun ikramiyesi 320 lira, nun mesafesi 2000 metre, ikra 
büsbütün değişti. Artık o çeh· keri hastane, Carabanchel ve mesafesi 1400 metre idi. Nö- miyesi 450 lira idi. Bir kısrak 
re, deminki güzel, sevimli Casa Del Campoya hakim vis birinci, Restoaka ikinci ve ve bir at koştu. Sönener bi-
çehre degv ildi. Kırmızı boya- l G b Ok ld' rinci, Tomru ikinci geldi. 

1 1 
o an ara ita tepesinde bü- yay iiçüncü ge ı. Son koşu yerli yarım kan 

arı çenesine, saçları yanak a- tün şiddctile devam etmek- Yerli yarım kan lnhiliz at Arab ve halis kan Arab at 
nna inmişti. tedir. ve kısraklara mahsus üçüncü ve kısraklara amahsustu. 170 

- Hey Allahım -dedim· Cumhuriyet tayyareleri a~i koşunıın ikramiyesi 340 lira, lira ikramiyesi bulunan bu ko· 
bu sahada peynir, ekmek sa- mevzilerini müessir surette mesafesi 1600 metre idi. 9 at şunun mesafesi 2400 m\"•tre 
tarlar da cordiale, boromure, bombardıman etmektedir. Man- ve kısrak koştu. Ayhan birinci, idi. Benliboz birinci, Ôrıcü 
validol neye satmazlar?- Şu zanaros O\ asına hakim sırtla- Bayburt ikinci ve Alemdar ikinci ve Necib üçüncü geldi. 
sahanın kenarında bir sinir rın sathı mailindelbulunan bir üçüncü geldi. Önümüzdeki pazar günü 
ilaçları deposu açsalar fena mı çok evler topçu ateşile tabrip Halis kan lngiliz at ve kıs- iiçüncü hafta at yarışları ya-
olur '? Çimdik edilmiştir. raklara mahsus beşinci koşu- pılacaktır. ........... ______ ............................................................ _ ............................................... _ 

, ..... _ ......................... ..._. ... _ ........ _ .. _ ........ _.. ____ ._..~---:ıc: .. c ... e.=s' 

1 Fırtına Ali ~ 
\.-r=-·-· BUyUk Korsan Romanı .. ~-·-·---~ 

-117 _ Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Mariya biraz sonra kamara· 
sına çekilmişti. Aşkın da ilk 
Ve son hatırası, sarhoşluğa 

benziyen bir lezzet halinde 
İç.inde kalmıştı. 

- Artık -dedi· her şey bitti. 
Aliyi bir daha göremiyeceğim. 

Düşünüyordu: 
Hayatına yeni bir şekil, bir 

macera vermek lazımdı. Ka-
raya dönemezdi .. Buna imkan 
Yoktu. Çünkü o toprağa değil, 
sulara aşıktı.. Birdenbire ye
ri~den doğruldu.. Mariyanın 
rozleri garib bir \.ahşetle par
lafOrdu: 

- Bundan sonra -diye ba
ğırdı- kendi milletimden başka 
herkes düşmanımdır. Bu deniz 
lerde bir feJakct kasırgası ha
linde cseccğim. Herkese sal
dıracağım. Kimseye göz aç
mak hakkmı vermiyeceğim. 

Mademki artık benim için ha· 
yatta bir şey kalmıyacaktı. Ru
humun bütün gayzını ve kinini, 
beni mesut edecek yerde ıs
tırablara atan insan oğlundan 
çıkaracağım. 

Mariya, bir istavroz çıkardı 
ve yemin ~tti: 

-Öleceğim, dönmiyeceğiml 

* * * Aylar geçmişti. Ali, artık 
Zeliha ile evlenmişti. Midilli, 
bu yeni çiftin evlenmesini bü
yük bir bayram halinde kut· 
lulamıştı. Ada kendiliğinden 
donatılmış, bir hafta, geceli 
gündüzlü eğlenceye düsmüştü. 
Kale muhafızı da bu eğlen· 
ceyi teşvik etmişti. Çünkü Fır-
tına Ali. i çok seviyordu ve 
onun kahramanlığına karşı de· 
rin bir hayranlığı vardı. 

TesadiH; o günlerde papazın 
kızı da, Rüzgar Ahmedle se
vişmiş ve bir akşam, Rüzgar 
Ahmed, yeni gelin ve gü"eyin 
evine gelerek şu haberi ver· 
mişti: 

- Kaptanım, papazın kızı 
ninemin evine geldi! 

Fırtına Ali, bir kahkaha at
maktan kendini alamımııtı: 

- Yapma Ahmed!... Sonu 
ne olacak'? 

- Bilmem, sana d::mışmıya 
geldim. S"'n benim hem kar
deşim, hem de kaptanımsın! 

- İslam oluyor mu? 
- Hemen hocayı getirin, 

diyor ... 
- Yaman iş be bu, Ahmed!. 

Dur Zelihayı yollıyayım da 
kızı alsın, buraya getirsin! 

Ve biraz sonra, Zeliha, iki 
uşak ve iki kadınla Rüzgar 
Ahmedin, ada kenarında otu· 
ran ninesinin evine giderek 
papazın kızını aldı, getirdi .. 

Rüzgar Ahmed, gülüyordu. 
Ali ile başbaşa kalmıştı .. 

- Kaptanım -dedi- bilir 
misin ne düşiinüyorum? 

- Ne düşünüyorsun Rüzgar! 
- Ben düğünümü sizin gibi 

topnakta yapmıyacağım .. 

- Ya ne yapacaksın'? 
- Denizde... Denizlere açı-

lacağım, orada güveyi girece
ğim .. Kahrımı çeken denizdir. 
Zevkim ve saadetim de orada 
başlasın .. 

- Olur Ahmed, nasıl ister
sen.. Doğrusunu istersen, ben 
böyle bir şey düşünememiştim. 
Yoksa aynı şeyi, senden evel 
ben de yapardım .. Fakat sana 
tavsiyem, pek uzaklara açılma! 
Çünkü bazı Yunan korsanları, 
Girid, Rodos, Malta taraflarını 
altüst ediyorlarmış.. Gelen 
geçen gemıyı basıyor, sahil 
köylerini yakıyorlarmış. 

Rüzgar Ahmed, omuzlarını 

silkti: 
- Ne çıkar Fırtına ... Bana 

böyle şeyler vız gelir .. 
Fırtına Ali biraz düıündü. 

Pandeliyi hatırlamıştı: 

- Hayata bak, Rüzgar Ah
med, dedi, ben evlendim 5en 
de bir hırstiyan kızı ile e··•e
niyorsun .. Fakat Şaşı Pandcli 
ile Mariya açıkta kaldı. Kor
karım ki, Şaşı, Mariyayı hiç 
ele geçiremiyecek.. Vefakarlı· 
ğına hayran oldum doğrusu 

keferenin ... Zelihayı onun elin
den kurtardıktan sonra doğ-

ruca Adaya getirmiş, ondan 
sonra da beni araınağa çık
mış ... Gidiş, hala o gidiş ... 
Dur, ben hocayt çağırtayım da 
şu işi bitirelim ... 

Biraz sonra hoca gelmiş ve 

papazın kızı, artık Müslüman 
olmuştu .. Nikfiht ertesi güne 
bırakmışlardı. V c ertesi akşam 
kına gecesi yapılacak, ertesi 
gün yeni çift, denize açılacak
lardı .. 

- Sonu yarın -
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B b k G 1 1 t 1 •• •• Çinliler arasında a a anımız enera sme nonu, Paris, 12 (A.A.)- Çinlile· 

gra 
:- Başı 1 nci sahifede -

V:C4İ .te~in ettipoi kaydediyor vo 
,Wyor ,ki: 

"Türk hükfimetinin reisi olan 
,ve Başvekilimiz Stoyadinoviçe 
ben.ziyen bu büyük realist 
,milletini tamamen değiştir· 
meğe muvaffak olmuştur. Hiç· 
bir zaman tüccar olmıyan Türk 
bugiin mitli ekonomide on 
.saf da geliyor. Senelerden beri 
Türk büt.;esi mütevazin ve 
ticaret bilançosu da fazlalık 
göstermektedir. Bugün Türk 
rekoltesi önceden satın alı-
nıyor. 

Hollandalılar buğday fazla
sını Türk limanlarının ınşası 
mukabilinde almışlardır. incir, 
badem, uzum, tütün hulasa 
semasının altında yetişen her· 
şey daha çıkmadan satılıyor.,, 

Gazete yazısını bitirirken 
ismet lnönü tarafından buğday 
lehinde mücadele için verilen 
son kararı hatırlatmakta ve 
bunun milli ekonominin rone-
sansı için yeni bir devre aç
tığını kaydetmektedir. 

Politika gazetesi de başma
kalesini ismet lnönünün mu· 
vasalatına tahsis ediyor ve 
diyor ki: 

"Türkiye Başvekilinin Belg
rad ziyareti her halde siyasi 
bir manayı haizdir. B. ismet 
lnönü ve Stoyadinoviç umumi 
beynelmilel vaziyet ve bilhassa 
memleketlerini doğrudan doğ
ruya alakadar eden hadiseler 
hakkında biribirine karşılıklı 

malı.imat vermek imkanını bu· 
lacaklardır. ,, 

Ayni gazete "Kemalist Tür
kiye Avrupa barışının muha· 
fazasında mühim bir amildir.,, 
Başlıklı başka bir makalesinde, 
Kamal Atatürkün hükumet 
merkezini lstanbuldan Anka· 
raya nakletmekle yepyeni bir 
dış ve iç politikasının temelini 
koyduğunu ve bu polit*anın 
Türkiyenin Milletler cemiyetine 
girdiğindenberi bu memleketin 
beynelmilel vaziyeti kuvvetlen
dirmekten bir dakika hali kal
madığını bilhassa kayıt ve 

işaret etmekedir. 
Gazete diyor ki: 
"Türkiye Avrupadaki ehem

miyetine bihakkın kanidir. Ve 
Akdeniz doğu kıyıları ker.di
sine AvruP.a hadiselerine şid· 
detle ~lakadar olmak hakkını 
vermektedir. Büyük ve küçük 
Avrupa devletlerile olan asır
lık münasebetleri beynelmilel 
politikada derin izler yapmış
tır. Kamal Atatürk Türkiyenin 
coğrafi vaziyetindeki ehem· 
miyctin yalnız Balkanlar ve 
cıvarı münasebetlerde ldeğil 
aynı zamanda büyük devletler 
arsındaki miinasebetlerde olan 
ehemmiyetini de tamamen 
müdrik bulunmuş ve mesaı 

arkadaşları ismet İnönü ile 
Tevfik Rüştü Arasın da yar· 
dımlarile Türkiyeyi tam bir 
Avrupa memleketi haline çe-

virmeğe muvaffak olmuştur.,, 
Politika gazetesi müteakı

ben Türkiye dış siyasetini 
tahlil ederek Türkiyenin Bal
kanlarda kaybettiği toprakları 
hiçbir zaman tekrar almağa 
teşebbüs etmemiş olduğunu 
ve bu suretle eski muhasım
larına karşı daima dürüst bir 
hattı hareket muhafaza ettiğini 

ve bu hattı hareketin Avrupa 
kıt'asının bu kısmındaki mil· 

rin ınilli selamet cemiyeti ta· 

U··yu··k merası·m e karş and ratındantertip edilen bir top· _ lantıda çıkan arde neticesinde 
bir Çinli ölmüş, bir Çinli ağır 

a 
!etler arasında teşriki mesaiye 
müsaid bir hava ihdas etmiş 
bulunduğunu kaydetmektedir. 

Gazete Türkiyenin Montrö 
konferansında elde ettiği bü~ 
yük diplomatik muvaffakıyet· 
lcıi hatırlatıyor. Ve B. ismet 
İnönü ile Dr. Rüştü Arasın 
Belgradı ziyaretlerinin Türki· 
yenin Avrupa meselelerine ala· 
kas•zlık göstermek arzu etme· 
diğinin yeni bir delili olduğu· 
mı bildiriyor. 

Belgrad, 11 (A.A.) - Tür
kiye Başvekili ismet İnönü re-

fakatinde Dış Bakanı Bay Aras, 
Türkiyenin Belgrad elçisi olup 
kendilerini Niste karşılamı~ 
olan Bay Haydar ve Yugos· 
lavyanın Ankara elçisi Bay 
Lazareviç olduğu halde bu 
akşam saat 21,40 da Belgrada 
varmıştır. 

Trenin muvasalatından çok 
evel birçok şahsiyetler Türki
yenin hükumet şefini karşıla
mak için garda hazır bulunu
yorlardı. Bunlar arasında ez· 
cümle hükumet azası, Bulga· 
ristan, Romanya, Yunanistan 
ve Çekoslovakya elçileri, bü
tün Türkiye elçiliği memur· 
ları ve dış bakanlığı direktör
leri vardı. 

Garda mühim bir kalaba-
lık toplanmış ve garın her 
tarafı hususi surette donanmış, 
Türk ve Yugoslav bayrakları 
ile süslenmişti. 

Bir piyade müfrezesile mu
zıka Pronda yer almıştı. 

Trenin gara muvasalatından 
birkaç dnkıka evel Başvekil 
ve Bayan Stoyadinoviç gel
mişler ve hazır bulunanlar 
tarafından selamlanmışlardır. 

Trenin gara girişi Türk milli 
marşile selamlanmış ve askeri 
müfreze selam merasimini ifa 
etmiştir. 

Vagondan ilk defa Türkiye 
Başvekili İsmet İnönü inmiş ve 
Başvekil Stoyadinoviç tarafın
dan hararetli bir surette kar-
şılan mıştır. 

B. Stoyadinoviç keza Dış 
Bakanı B. Arası da aynı sa· 
mimilikle karşılamıştır. 

Başvekil B. Stoyadinoviç ve 
general ismet lnönü rafakat
lerinde Harbiye Nazırı B. Mariç 
olduğu halde askeri müfrezeyi 
teftiş etmişlerdir. 

Türkiye Başvekili İsmet İnö
nü Yugoslav ordusunda an· 
anevi selam cümlesi olan ''Al· 
!ah yardımcınız olsun,, keli· 
melerini fasih bir surette Yu-
goslav dilinden söylemek su
retile selamlamış ve buna as· 
kerler hep bir ağızdan "Al
lah sana yardım etsin,, keli
melerile mukabele etmiştir. 

Mutad takdim merasimi ya· 
pıldıktan sonra iki başvekil 
ilk otomobile binmişler ve bu 
suretle teşekkül eden otomo
bil zinciri halkın şevk ve he· 
yecanlı alkışları arasında ha· 
reket etmiştir. 

Bayan lnönüne mükemmel 
bir buket takdim etmiş olan 
Bayan Stoyadinoviç <le Bayan 
lnönü ile ikinci otomobile 
binmişlerdir. 

Is tan bul, 12 (Hususi) - İn· 
giltcre kraiının taç giyme me
rasiminde hazır bulunmak üzere 
yakında Londraya gidecek olan 
Başvekil İşmet lnönünün, dö· 
nüşte Berline de uğraması 
muhtemtldir. 

B~lgrad, 12 (Radyo) - İs· Prens Pol, misafirlerini öğle Bulgar gazeteleri, Belgradı ve bir tanesi de hafif surette 
met Jnönü, bugün Yugoslavya yemeğine alıkoymuştur. Bu :ziyaret eden Türkiye Başba· yaralanmıştır. 
Başbakanı Bay Stoyadinoviçle ziyafette General ismet İnönü kanı General ismet lnönünün Belediye işaret memuru 
konuşmuş ve müteakıben kral ve refikaları ile Bay Rüşdü Türkiyc:ye dönerken Sofyada Konak önünde Birinci kor· 
naibi Prens Pol tarafından Aras ve refikaları, Bay Sto· bir müddet kalacağını ve Bul· donun başlangıcında bekliyen 
kabul edilmiştir. yadinoviç, elçiler ve Türk ga· gar kralı Sa Majeste Boris belediye işaret memurunun 

Sofyadan hareket zetecileri bulunmuşlardır. tarafından kabul edileceğini, elinde işaret değneği bulun· 
Belgrad, 12 ( Radyo ) Başbakan ismet lnönü, öğ- mühim bir görüşme olacağını madığından evelki akşam bir 

Türkiye Başbakanı General leden evel saat 10 da Hari- yazıyorlar. Gazetelerin yazdık- kaza olmuş, bir otobüs ile bir 
ismet lnönü ile refikaları, Ha- cıye nezareti binasından Yu- larına göre kral Boris, Baş- otomobil zararsız bir şekilde 
riciye Vekili Dr. Bay Rüşdü goslavya Baş ve Dış Bakanı vekilimiz ismet fnönünü sa- çarpışmışlardır. işaret memuru, 
Aras ve refikaları ve maiyet· B. Milan Stoyadinoviç!e iki rayda beş saat kadar alıko· bir işaret değneği taşırsa, bu 
]erindeki zevat, Sofyadan ha- saat süren mühim bir müla- yacak ve kendisile görüşecek- gibi müessif vak'aların önü 
reketlerinden sonra Yugos· katta bulunmuştur. Bu müla- tir. Bulgar gazetecileri, bu gö- alınmış olacaktır. 

lavya hududunda ilk istasyon katta son zamanda Balkan rüşmenin fevkalade ehemmi- Yaz çahşma saati 
olan Sarılonda hararetle istik· antantı ve küçük antant dev· yetinden şimdiden hararetle Bütün resmi daire ve mu· 
bal edilmişlerdir. Halk, büyük letleri ricalile Belgradda geçen bahsediyorlar. esseselerde olduğu gibi dün· 
tezahüratla Türkiye Başbaka- siyasi ve iktısadi anlaşmalar Belgrad, 12 (Radyo) - Tür· den itibaren adliye dairelerin· 
nını alkışlamıştır. İlk istasyon- hakkında görüşülmüş ve iki kiye başbakanı ve Hariciye de de yaz mesai saatinin tat· 
da Başbakan General İsmet müttefik devlet ricali, muhte- Vekili ile diğer zevat, Bel- bikinc. başlanmıştır. Memurlar 
İnönü ile Dr. B. Rüşdü Arası lif meselelerde tamamile mu- gradda iki gün kalacaklardır. saat sekizden onikiye ve 13,30 
istikbal edenler arasında bu- tabık kalmıştır. Türkiye Başbakanı, sonra dan 17,30 a kadar çalışmış· 
lunan Niş belediye reisi bir Mülakat, gayet samimi bir Dalmaçya sahillerinde bir se- lardır. 
nutuk söylemiş ve demiştir ki: atmosefer içinde geçmiştir. yahate çıkacak vP. Sarayovaya 1'.:'.!:'Z;;;?:l!!!:ED:ıtt!:~!BlllSöimıllllil .. 
-Türkiye cumhurreisi SonEk- General ismet lnönü ve B. gidecektir. Bu seyahat esna· Gazeteler Türkiye Başvekili 
selans Atatürkün mesai arka- Rüşdü Aras saat 17 de Bay sında Yugoslavya Başbakanı, ile Hariciye Vekilinin Bulga-
daşları General İsmet lnönünü Stoyadinoviçle Yugoslavya Ha· bir müddet kendilerine refakat ristan ve Yugoslavyadan ge-
ve Hariciye Vekili ~Bay Rüşdi.i riciye Nezaretinde ikinci kon· edecektir. çişleri hakkında da malumat 
Arası samimI: bir şekilde se- fernnsı akdelmişlerdir. Belgrad, 12 (Radyo}_:_ fü;:- vermektedirler. 
lamlamakla sevinç duyuyorum. Geceki resmi ziyafet kiye Başvekili ve Hariciye Ve· Niş istas. -: mnda yapılan 
Memleketlerimiz arasındaki de- Gece Yugoslavya Başbaka· kili, mutad ziyaretler esnasın· kabul resmi biuıassa pek dos· 
rin ve sarsılmaz bağlıhk ve nı tarafmdnn Türkiye Başba- da kral sarayına giderek ziya- tane olmuştur. Kalabalık bir 
ittifak, Belgrad seyahatile tak- kanı şerefine topçudere za· ret defterine imzalarını atmış· halk kütlesi Başvekil ismet 
vıye edilecektir. Müttefikiniz bitan kulübünde mükellef, res· Iardır. in önü ile Rüşdü Arası şiddetle 
ve Başbakanımız Bay Stoya- mi bir ziyafet verilmiş ve bu Belgrad, 12 (A.A.) - Bu· alkışlıyarak yaşasın Türkiye, 
dinoviçle görüşecek ve her ziyafeti kabul resmi takib et· gün saat 13 de Beyaz sarayda yaşasın Kamal Atatürk, yaşa· 
sahada anlaşmak için zemini miştir. Kulüb baştan başa Türk kral naibi Altes prens Pol İsmet lnönü ve Rüşdü Aras 
hazır bulacaksınız. Yaşasın ve Yugoslavya bayraklarile Türkiye Başvekili İsmet in önü diye bağırmıştır· 
Türkiye, yaşasın Atatürk, ya- donatılmıştı. ve refikasının şereflerine büyük Trenin Niş istasyonundan 
şasm cihan sulhuna hizmet Belırad, 12 (Radyo) -Ga- bir öğle ziyafeti vermiştir. hareketi esnasında muhterem 
eden İsmet İnönü ve Rüşdü zeteler, Türkiye Başbakanının Bu ziyafette Hariciye Vekili misafirler yeniden hararetle 
Aras. Belgrad seyahatinin fevkalade Dr. Rüştü Aras, Yugosl~vya alkışlanmışlardır. 

Bu kısa nutka mukabele ehemmiyetini tebarüz ettiren Başvekili Dr. Stoyadinoviç ve Diğer cihetten Türk matbu· 
eden Türkiye Başbakanı Ge- yazılarla dolu olarak intişar refikası, ınebusan meclisi reisi atının Başvekil ismet İnönü 
neral ismet lnönü, Niş bele· etmiştir. Gazeteler, Başbakan B. Stefen Tsiriç, Majeste kral ile Tevfik Rüşdü Arasın Bel· 
diye reisinin samimi duygula· İsmet İnönünün Ankara istas- ikinci Pierrin başyaveri, Müna- grad seyahatlerini Türk efkarı 
rına teşekkürde bulunduktan yonundan hareketi esnasında kalat nazm B. Spaho, Harbiye umumiyesinin şevk ve heye· 
sonra şu sözleri söylemiştir: Türkiye cumhurreisi Atatürk Nazırı B. Morits, Devlet Ba- canla karşıladığı hakkındaki 

- Yugoslavya hükumeti tarafından bizzat teşyi edilmiş kanı B. Bclımen, Türkiyenin tefsirlerini dercctınt'ktedirler. 
merkezi olan Belgradı ziyare- olmasının, Yugoslavya dostlu· Bclgrad elçisi Ali Haydar Ak· Bclgra<l, 12 ( A.A.) - Bu 
timle Yugoslavya ricali ile ya· ğuna Türkiye<le ne derece bay, ve refikası Yugoslavyanın sabah Başvekil ismet lnönü ile 
pacağım temaslardan çok ehemmiyet verildiğini tebarüz Ankara elçisi Franko Lazare- Hariciye Vekili Tevfik Ruşdü 
memnunum. Bl.lhassa ı'kı' mem· tt' b' h"d. ld w · l b. k T" k · 1-. l . Aras teşr?fat icabı olan mutad e ıren ır a ıse o ugunu vıç e iıyü · ur mısa ır erın 

leket arasındaki dostluğu tak· kaydediyorlar. refakatlerindeki zevat ve Tür- ziyaretlP.rini yaptıktan sonra 
ziyaret defterine isimlerini yaz-

viye edici tedbirler alacağız. Havanın yağmurlu ve soğuk kiye elçiliği erkanı hazır bu-
l · dırmışlardır. 

General ismet nönü, kral olmasına rağmen General Is- lunmuşlardır. p l 11 ı Naip prens o un saat e 
ikinci Pi yerle saltanat naibi met nönünün misafir bulun- Belgrad, 12 (A.A.) - Sa- dogw ru ismet in önü ile Tevfik 

P 1 · · · .. t en dukları villanın ve Türk ga:ze· b h t l · ·ık "t ı prens o ıçın samımı em - a gaze e erı ı , su un arını Rüşdü Aras Hariciye Nezare· 
·ı d b l k t'l h.t tecı'lerinin ikamet ettı'kleri T" k' B k·ı· i i .. .. nı er e u unma sure ı e ı a- ur ıye aşve ı ı smet nonu tinde B. Stoyadinoviç tarafın· 

besine son vermiş ve alkışlar otellerin etrafı ile iki memle- ile Hariciye Vekili Tevfik Rüş· dan kabul edilmişlerdir. 
arasında hareket eqen trenle ket Başkanının konferans ak- dü Arasın Belgradı ziyaretle- Öğleyin Naip Prens Pol iki 
yoluna devam etmiştir. dettikleri Hariciye Nezareti rıne tahsis etmekle ve dün Türk devlet adamını kabul 
Başbakanımız Belgradda binasının civarı halkla doludur. akşam istasyonda vuku bulan edecek ve şereflerine bir öğle 
İstanbul, 12 (Hususi muha· Yugoslavya matbuat mü- karş:lama merasıının mutan· ziyafeti verecektir. Ziyafette 

birimizden} - Başbakanımız dürü, Belgrada gelmiş olan tan aynı zamanda dostane ol· Başvekil B. Stoyadi110viç hazır 
• f Türkiye gazetecileri şerefine ismet nönü ve Hariciye Ve- duğunu kaydeylemektedirler. ı bulunacaktır. 

bir ziyafet vermiştir. Bu ziya-
kilimiz Bay Rüştü Aras ve fette Türkiye ve Yugoslavya lllllllllllllllllllllllllllllıı. klor ,ılllll lllllllllllllHlllllllll~ 
maiyetlerindeki zevat Belgrad gazetecileri çok samimi bir = ~ 
istasyonunda büyük tezahüratla şekilde görüşmüşlerdir. = A. Kem a I 0 ay ~ 
karşılanmışlardır. Yugoslav gazeteleri, ismet = ~ 

Başbakan lsmet lnönü, gar- · - B k · [ b l l h t l ki -Inönünün Belgrad ziyaretinin, _ a lerıyo og ve u aşıcı, sa gın as a ı arı ::::; 
da istikbal merasımmı ifa cihan tarihinin kaydedeceği - Birinci Sınıf M utah.assısı ~ 
eden askeri teftişten sonra -h· b. · t Jd - ~ en mu 1m n zıyare o u· = (Verem ve saire) ~ 
Yugoslav dilile ve usul oldu· ğunu ve iki millet arasındaki - Unsıııalı:ıııc isıns)oııu J,ıırfısınılaki Dibf'k sokak b:ışımla 30 ımyılı ~ 
ğu üzere: dostluğun cihan barışını tak- = ev w: muayenehanesinde sahalı aaı 8 den ak~ı:ım aat 6 yn ~ :::::; 

- Allah yardımcınız olsun! viye noktasından da kıymeti = koılar hastalannı kohul eder :::::; 

Diyerek selamlamıştır. As- bulunduğunu yazıyorlar. • Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4 ~.!,!!lllllli! 
kcr: Belgrad, 12 ( Radyo ) - -Vilayet da •mA eDCU en riya• 

- Allah sana yardım etsin. Belgrad radyosu, saat 17,30 
Cevabile mukabelede bulun· da Yugoslav ve Fransız dille- setinden: 
muştur. 

İlk konuşmalar 
İstanbul, 12 (Hususi muha

birimizden) - Türkiye Ba~· 
bakanı lsmet İnönü ile refi· 
kalarına ikametleri ıçın bir 
villa tahsis edilmiştir. 

General İsmet İnöııü saat 
12 de, Hariciye Vekili Bay 
Tevfik Riişdü Aras da saat 
13 de saltanat naibi son aite~ 
Prens Polu ziyaret etmişlerdir. 

rinde (Türkiye) mevzulu bir 
konferans neşretmiştir. Yarın 
( bugün } ve Çarşamba gunu 
aynı saatte bu konferansı İn· 
gilizce ve Türkçe neşrede

cektir. 
Çarşamba giinü Belgradda 

Türk Sanayi Nefise scıg;sinin 
açılma merasimi yapılacaklr.ı 

Belgraddan dönüşte 
İstanbul, 12 (Radyo) - Sof. 

yadan bildiriliyor: 

Bedeli muhammeni 
Lira Ku. 

Yeri Cinsi 

3 Karşıyaka Soğuklmyu mevkii 71 ağaç zeytin 
71 20 Burna va Akgedik mevkıi 250 ,, ,, 
10 Buca Üçkuyularda 28 ,, ,, 

İdareyi hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi 
gösterilen akar 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün 
içinde açık artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenle· 
rin her güıı hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine ve 
istekli olup ta pey sürmek istiyenlerin <le ihale günü olan 
6/5/937 perşembe günü saat 1 O da depozito ınakbuzlarile bir
likte Vilayet daimi encümrninc müracaatları ilan olunur. 1151 
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Üçoku; kendi teknik ko-
-----------------------Sayfa 7 .. 

mitesi yendi 
- Başı 1 nci $ahi/ede -

•lanıile başladı ve 5 inci da
kikaya kadar Ankara nısıf sa· 
hasında oynandı. 

Bu müddet zarfında Saim 
trıüaaid vaziyette Adilden al· 
dıtı topu durdurmadan isa
betli bir vuruşla Ankara ka· 
leaine soldan indi. Fakat An· 
kara kalecisi enfes bir ploP· 
İonla vaziyeti kurtardı. Bu akın 
Üçok takımının 45 dakikalık 
oyunda yaptığı yegane mon
ta.um akın idi. Ankara takı· 
lllı mukabil ahücumlara başla
Qııştı. Sağdan, soldan İzmir 
kalesine iniyordu. 9 uncu da
kikada Üçok kalecisinin lü
lumsuz yere ve hakim olam1· 
Yacağı bir topa hatalı çıkma
sından Ankara takımı istifade 
etti ve topu lzmirin boş ka
lesine soktu ve oyunda tam 
bir hakimiyet tesis etti. Çünkü 
Üçok sağ ve sol muavinle sol 
müdafi çok fena oynadığı 
halde kadrosunda bir türlü 
tadilat yapmıyordu. Takımın 
bt!ş muhacimi de geriye çekil
dikleri halde ya oyuna seyirci 
kalıyorlar ve yahud da ayak· 
larına gelen topu, şahsi ha· 
rckctlerle rakip takımın müda
faasına kaptırıyorlardı. 

Ankaralılar artık lzmir nı· 
aıf sahasından ayrılmıyorlardı. 
24 üncü dakikada lzmir kale· 
cisi hatalı bir çıkış daha ya· 
Pıyor, fakat Ankaralılar istifade 
edemiyorlar. Muhakkak bir 
sayıyı öldürüyorlar. Dakikalar 
geçtiği halde Üçok takımı bir 
tiirlü açılamıyor. Ankara takı· 
nıı 36 ancı dakikada bir kor
ner kazandı. Sol açık güzel 
bir vuruşla topu İzmir kalesi 
önüne düşürüyor. Sol iç ye
tişti ve hafif bir vuruşla topu 
-tlara taktı. Bu ikinci golden 
sonra Üçok takımı manen ta
nıamile bozuluyor ve müda· 
faaya çekilerek oyunu tama
nıile kendi nısıf sahasına aldı. 
43 üncü dakikada Ankara sağ 
açığı lzmir kalesinin bir metre 
uzağında bir fırsat daha kaçır· 
dı ve devre 2-0 Ankara lehine 
bit.ti. 

ikinci deyrede Üçok takımı 
bazı tadilatla ve daha isabetli 
bir müdafaa ile oyuna girdi. 
Ve solaçıktan soliçe geçen 
Basrinin de geriye yardımı ile 
takım açılmağa başladı. 8 inci 
dakikada ve Ankaranın Üçok 
kalesini sıkıştırdığı bir sırada 
Basri müsaid vaziyette topu 
alıyor ve Adile derin bir pas 
Yeriyor, Adil serbest vaziyette 
topu nısıf sahadan kapıyor 
Ankara kalesine süratle iniyor 
Ye ayaklarına kapanmak isti· 
Aakara kalecisini de atlatarak 
topla beraber Gençlerbirliği 
kalesine giriyor. Bu gol Üçok 
takımını harekete getirdi. Fa
kat avantajı kaybetmek iste
ıniyen Ankaralılar canla başla 
çal"1ypr ve baıan Üçok sağ 
muavininin zayıflığından isti· 
fade ederek soldan akıyorlar. 
20 inci dakikada Üçok aley· 
hine verilen bir korner neti
cesiz kalıyor. 24 üncü daki· 
icada 18 çizgisi dışında Üçok 
lehine bir firikik veriliyor. 

Bunu bir firikik daha takib 
ediyor ve herikisinde Basri 
Vuruş yapmak üzere iken Şükrü 
müdahale ile vuruşu yapıyor 
ve herikisinde de muvaffak 
olamıyor. 

31 inci Dakikada Adil,32 inci 
dakikada Saim muhakkak iki 

dakikada Adilin biraz sonra 
Basrinin iki şütü kale direğini 
yalıyarak avuta gidiyor. Oyun 
bu şekilde neticesiz daha bazı 
akınlardan sonra 1-2 Ankara 
lehine bitiyor. 

* • • 
Oyunun şekil cereyanını bu 

suretle tesbit ettikten sonra, 
Üçok takımının, bu gayri ta
bii vaziyete niçin düşürüldü
ğünü de gözden geçirmek la· 
zımdır. 

Hata, takımın tertibinde 
başlamış ve görünüşe nazaraft, 
Üçok idareci ve teknik heyet· 
leri, idarei maslahat veya tec· 
rübe gibi fikirlerden mülhem 
olarak göz göre, takımlarını 
mağlup ettirmişlerdir. 

1 - Basrinin solaçıkta oy
natılması, hakikaten gariptir. 
Bu şütör gencin yeri, daima 
soliçtir ve oyuncuları, müte· 
madi zikzaklarla şuradan bu
raya aktarıp durmak, futbol 
tekniği noktasından başlı ba
şına bir hatadır. 

2 - Keza, Namuk ancak 
bir solaçık' ır. Bizim bildiğimiz, 
takımın en seri oyuncuları, sağ 
ve solaçıkta bulunur. lstanbul
da bir defa solhafta oynatıl
mış olmak ve muvaff akıyeti 
görülmekle, onu, hem de ta
kımı çürütecek bir şekle gene 
solhafa almak, hatanın en 
büyüklerinden biri olmuştur. 

3 - Necdet, gerek Doğan· 
sporla verilen ilk maçta, ge· 
rek evelce kendi eski takımın
da tecrübesi yapılan bir oyun· 
cudur. Y t:tişinciye kadar (A) 
takım1 kadrosunda oynatılamı
yacağı daha o zaman anlaşıl

mıştır. Buna rağmen onu sağ 
haf gibi bir mevkie ve seri 
solaçıkların karşısına almak, 

1 diğer hataların da ilavesi ile, 
takımı öldürmek olmuştur. 

Nitekim birinci haftayımda 
misafir takım oyuncuları, her 
iki cenahtan küçük bir muka
vemet görmeden müdafaaya 
kadar inmişler, burada da Zi
yanın zayıf olması hasebile, 
tek başına Ali ile karşılaşmış· 
lardır. Oyununun güzelliğinde 
ittifakımız olan Enver de, ilk 
haftay1mda yan arkadaşlarının 
hiçliği yüzünden fena bir va· 
ziyete düşmüş, oynıyamamış 
ve bu suretle ne muhacim 
hattı . işlemiş, ne de defans 
birşey yapabilmiştir. 

Daha samimi olarak konuş
mak lazımgclirse, "yazıktır, 

günahtır, Üçşk takımı bu va· 
ziyetc düşürülmemeli idi,, de
mek te mümkündür. 

4 - Basrinin, lstanbulda 
geçirdiği sakatlanma münase· 
betile soliçe konmadığı iddia 
edilebilir. Fakat bizim bildiği
miz, bir oyuncu ya sakattır, 
ya değildir, sakat ise hiç oy· 
natılmaz. Sakat değildir, ye· 
rinde bulundurulur. Nitekim, 
ikinci haftaymda Basri yerine 
~lınmış ve daha bazı tadilatla 
vaziyet, nisbeten kurtanlm1şbr. 

Bize kalırsa, Üçok teknik 
heyeti, artık Altay, Altınordu 
Buca gibi mülahazalardan ta· 
mamile silkilinmelir. Şimdi 
yalnız Üçok vardır. Ve onun 
kaydebileceği: muvaffakıyetleri 
öldürmeğe kimsenin hakkı 

yoktur. 
Takım, pazar oyununda şu 

şekilde pekala çıkarılabilirdi: 
Nejad, Ziya (Fuad), Ali 

Şükrü, Enver, Mehmed, Na
mık, Basri, Adil, Said, Saim .. 

-Yakında ~ıkıyor 
İzmir gazele· 

lerinde çalışım beş 
muharrir arka•la· 
şın baıırJamakıa 

ol<lnğu bu mü· 
k8mmel ese rd c 
Egenin tarihi, coğ· 
rafi mahlmaıını, 

isıilıe.ıliit, ihracat, 
kültür, bayındır· 

lık hareketlerini 
bol resimli olarak 
bulacııkıumz. 

TUrkçe
Fransızca 

Bu knılar nı(l· 

kemınel bir c er, 
.Egede ilk ılcfa 

çıkıyor. Egedr.ki: 
ii~arıatika, bara· 
beler, me§lıur şc· 
birler hakkında 

aranılan malumat 
hu eserde kolay· 
C4 bulunacağı si· 
bi yerli ve ecnc· 
hi bütün ıııüc e· 
selerin, balta kü· 
c.~ük eı:ınafin Jalıi 

adre_leri bıılunıı· 

caktır. 

E-erin ıertibi· 

ne Ticaret mal· 
Laosında ba,lnn· 
mı,tır. Tafilfit 
Anadolu maıbaa· 

sında 2776 tele· 
fon numaruıodan 
alın:ıbilir. -

ı . 
1 J 

i 
f 

1 Aydın ili Daimi Encüme-
ninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın lli:tde memleket hastanesi 
pavyon inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 21838 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A, Eksiltme şartnamesi. 
B, Mukavele projesi 
C, Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D, Fenni şartname 
E, Keşif metraj cetvelleri 
F, Projeler 

lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden öğren e

bilirler. 
3 Eksiltme 26/4/937 Pazartesi günü saat 15 tc Vilayet 

Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
4 Ekeiltme kapalı zarf usulile yap1lacaktı. 

5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1637 lira 85 
Kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağı
daki vesikaları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 
A, Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası. 
B, Bu gibi yapı inşaatını yaptığına dair vesika 
C, Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 

6 işi alan müteahhit 20 Mayıs 937 tarihine kadar 4000 
liralık iş yapmağa veya malzeme getirmeye mecburdur. 

7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar encümene getirilerek makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup· 
ların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır, postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 9 13 17 21 1091 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1119 
1 - 332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp nsker· 

liğine karar verilmiş ve daha evvelki doğumlardan 
olup muhtelif sebeplerle henüz askerliğini yapmamış 
olan ihtiyat subayı yetiştirecek kısa hizmetlerden deniz 
sınıfına ayrılanlardan gayrisi ehliyetnameleri derecele· 
rine göre aşağıda yazılı t•ihlerde askerliğini yapmaya 
başlayacaklardır. 
936 - 937 ders yılında lise ve muadili ile daha yük
sek mekteplerden mezun olacaklardan lfızımgelen ev· 
safı taşıyanların da yoklamaları yapılarak askere gön· 
derileceklerdir. 
Yukarda yazılı şartları ta~ıyanların sevkedilme.k üzere 
bu tarihlerden evel bulundukları yerlerdeki askerlik 
şubelerine müracaatları ilan olunur. 
1 /Mayıs/'J37 askeri ehliyetnamesi olmıyanlar. 
1/Tt:mmuz/937 Orta askeri ehliyetnamesi olan. 
l / Eyliil/937 taın ehliyetnamesi olan. 
1 /2. teş./937 yüksek askeri ehliyetnamesi olan. 10-13-15 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1010 
1 - Ş.-rtnamesinde bazı tadilat yapılmak Üz!!re münakasa· 

dan kaldırılan Seferihisar elektrik tesisatı açık eksilt· 
me ile tekrar miinnkasaya konmuştur. 

2 İhalesi 19/ Nisan/937 pazartesi günü saat 11 de Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda }'Upılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu bedeli 1839 lira 47 kuruş olup 
ilk teminat parası 137 lira 97 kuruştur. 

4 Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
en geç bir saat evel komisyona vermeleri. 3 8 13 18 

lzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 
1 - Harp okulu için alınacak olan 3500 metre haki elbi-

selik kabardin kumaş 1050 çift vidala çizme 1050 
adet ağaçtan portatif karyola maa kılıf 1050 adet 
alaminyom matara kılıf maa askı kayışı ile 1050 adet 
sırma takımlarile beraber kılrnç 1050 adet yün bat-
taniye, 1050 adet manavra sandığı 1050 adet manav· 
ra kemerine ait numune vereceklerin 15 nisan 937 
tuihine kadar harp okulu levazımına vermeleri. 

8 13 1073 

yas ta konabilirdi .. Mehmedin, 
Necdetle kıyas kabul etmiye· 

oyuncuların hakkı, takımın ve Izmir Liman işletme müdür-
memleketin şı.::refi vard1r. 

ceğini fudbol hakkında en 
küçük bir muhakemesi bulu· 
nan herkes tasdik eder. Nec-

det, tecrübesizdir, ağ1rd1r, seri 
ve kudretli oyuncuların ayağın· 
dan topu alamaz, tevziat ya-

pamaz. Hatta dün, bütün taç 
abşlarında bile falso yaparak 
topu onlara vermiştir. 

Her hangi bir şekilde Maz
har da vardı ve Mazhar, biraz 

ağır olmakla beraber, mesela 
solhafta, bir oyuncuyu tuta· 

bilirdi. llyas, Fuad, Mehmed 
ve Mazhardan istifadeyi unut· 

mamak iktiza eder. Bizim gö· 
rüşümüzle, bunlar da Üçok 
(A) kadrosunun belli başlı 
oyuncularındandır. Artık hissi 
vaziyetleri, idarei maslahat 
zihniyetini bir tarafa bırakma· 
lıdır. Ortada bir Üçok kulu

ki 

Teknik heyet, bunu idare· )Öğünden: 
den acizse ya çekilir, yahut ta Açık eksiltme ile satın alacağımız üç bin ton lavemarin ma· 
idare heyeti ona göre bir ka- den kömürünün ihalesi 30/4/937 cuma günü saat 16 da ya-

rar verir. Hulasa, pazar ma· pılacaktır. 
çında, lzmir takımını yenen, Teklif mektuplarının 30/Nisan/937 cuma günü saat 15 şe 

kadar idaremize verilmiş olması şarttır. Münakasaya girecekler 
idareciler ve teknik heyettir. 

iki bin lira teminat vermelidirler. Şartnameyı görmek istiyenlcr 
Bunu böylece bilmeliyiz. levazım servisine müracaat etmelidir. lstiyenlere şartname posta 

Ödemişte bir çoruk ile gönderilir. 13 16 1138 

yanarak 6ldü ,~liiiziiiimiiiiiiiı· riiiiYiiiiiiiu· .-n-Miiiiiieiiiiniiisiiiuiiiiclaiiiiiiitı~' 
Ödemiş kazasının Kiraz na-

hiyesinde Semetler köyünde Türk A. Şirketinin 
feci bir vak'a olmuş, bir ço· k f b •k 
cuk yanmak suretile ölmüştür. Halkapınar umaş a rı ası 
Halil oğlu Halilin üç yaşm· Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 
daki Süleyman adlı çocuğu, 

evden aldığı ateşle köye 400 
metre uzakta bulunan orman· 

da ateş yakmıştı. Yaktığı ateş· 
ten elbiseleri tutuşan zavallı 
çocuk feci şekilde yanmış 

ve ölm" tür. 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sahş Yerleri•. Birinci kordonda 186 numarada 
• ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHRi KANDEMIROGLU 
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F ra telli Sperco ~ııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri = 

ROYALL NERLANDAIS - Başdurak büyük Salepc. ioğlu hanı karşısında -
KUMPANYASI = -

"SATURNUS,, vapuru 10 -
Nisanda limanımıza gelip AMS
TERDAM, ROTTERDAM ve = Ham<dlö Nü~lh1~t Çalrl1ça1r = 
HAMBURG limanları için y 
alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 18 ni
sanda limanımıza gelip yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINEIN KUMPANYASI 
"GUNBORG,, vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNİA ve ISKAN
DiNAVIA limanları için yük 
alacaktır. ---,..... 
SERVİCE MARITİME RO· 

UMAIN 
"ALBA jULIA,, vapuru 21 

nisanda gelip PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

''SUÇEAVA,, vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE
NOV A ve MARSIL YA liman· 
ilan için yolcu alacaktır. 1 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

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

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

V. N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 
HAMBURG 

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

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"E..\ECUTIVE,, vapuru 9 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

"EACHANGE,, vapuru 15 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
PiRE AKTARMASI SE

Ri SEFERLER 
"EXCALIBUR,, vapuriJ 9 

nisanda PiRE den BOSTON 
ve NEVYORK a hareket ede
cektir. 

-

~Sıhhat Eczahanesi: ; 
- nde bulunur. = 
•mı 11ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı ı ıı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ma 

Devlet demiryollarından 
Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hi 

mize elverişli çıkmak, Türk tab'asından bulunmak ve 35 
geçmemek şartile idaremiz Ankarada çalıştırılmak üze 
ressam ile işletmeler ihtiyacına göre lüzumu görülecek 
lerde istihdam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısı 
hizmete alacaktır. 

Ressamlık ve k ı sım şefliği için Ankarada yol daire 
istanbulcla Haydarpaşa işletmesinde fzm irde de işletme 
kezinde 28/4/937 çarşamba günü müsabaka i mtihanı y• 
caktır. Ancak şube şefi olarak alınacakların imtihanları 
günde yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olan 
muayyen olan günde bizzat Ankarada yol dairesine müra 
lan lazımdır. Şube şefi olarak alınacakların yüksek tahsil 
müş olması lazımdır. Mühendis olanlar imtihanııız alınır. 
talipler ve Nafıa fen okulu mezunları arasında imtihan y 

Kısım şefi ve ressamlık imtihanma gireceklerin en 
tahsil şartı ortadır. Nafıa fen okulu mezunları bu hiz 
için imtihansız alınır . Diğerleri arasında yapılacak imti 
san'at okulları ile lise mezunları tercih edilir. 

isteklilerin dilekçelerine aşağıda gösterilen vesaikide 
siz olarak iliştirerek en geç 26/4/937 tarihine kadar doğr 
doğruya adı geçen işletme müdürlüklerine ve Ankaradı 
dairesi reisliğine müracaat etmiş bulunmaları gerektir. Bı 
rihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

1 - Diploma veya noterlikten suret . 
2 - Hizmet vesaiki "En son ve evvelki hizmetler içi 
3 - Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi. 
4 - Hüviyet cüzdanı "Nüfustan tasdiki., 
5 - Askerlik vesikası "Askerliğini bitirmiş olmak 

alakası bulunmamak şarttır,.. 

....... t ...................................... ~~~~~--~ ... 

Şube şefi olanlardan yüksek okul mezunlanna bidayett 
yüksek bir mektepten mezun olmakla beraber yaban 
memleketten yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 13 
ücretle hizmete alınır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde 
eder ve zam görürler. 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"GRODNO" vapuru 8 ni· 

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
calttır. 
THE GENERAL STEAM 

NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT" vapuru ni~ 

san nihayetinde gelip LON· 
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes · u-
1 ivet kabul etmez. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

uHOLLANDIA,, ~vapuru 7 
8 Nisan beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"BELGiON,, vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM
BURG ve ANVERS limanları 
için yük alacaktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO lNC. 

NEV-YORK 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske
lesine dört dakika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

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

Kısım şefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek t 
görenlere 97 lise veya muadili meslek okulu mP.zunların 
orta tahsil görenlere 57 lira ücret verilir. Garp lisanları 
birini bildiği ayrı bir imtihanla belli olanlar bir derece 
yukarı ücretle alınabilirler. 

Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri oto 
zamlar idaremiz için tatbik olunan kanunu mahsus hük 
rine tevfikan yapılır. Ankarada kendilerine vazife verilen 
alacakları mesken bedeli yukarıda gösterilen ücreti 

10 13 16 853/1092 • Akhisar bele· ~ •• •• •• lstanbullu Kamil diyesin den 
1 - Akhisar kazası ıçın 

Bandırma kapıdağı parkesi 
evsafından 60,000 adet parke 
taşı kapalı zarf uzulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

orucu 
Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış ol 
lstanbul'lu örUcU K3mil Meserret otelindeki dukkan 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmişti 

SEYAHAT MÜDDETi: 
..... ~ ............... .. "BRET AGNE,, vapuru 8 

Nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

2 - Fenni şartname Ban
dırma, İzmir, ve Akhisar Be

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli 
maşlardan mamul erkek ve kadın elbiseleri, mantoları 
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir 
bise uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. 

PiRE - BOSTON 16 gündür 
PIRE - NEVYORK 18 ,, 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN. BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru ma-

yısta beklenilmektedir. KOS
TENCE, SULINA, KALAS, 
ve bütiin TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE MARITIME 

"SZEGED,, 19 nisanda bek-
lenilmektedir. BELGRAD, 
NOVlSAD, BUDAPEŞTE, 
BRATİSLA VA LINZ ve Vİ
y ANA limanları için yük ka
bul eder. 

NA, KôSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAILE liman· 
!arı için yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS" vapuru 

19 nisanda beklenilmektedir. 
ayni gün HAYFA, DIYEP, ve 
umum NORVEÇ limanlarını 
için yük kabul eder. 

"ARYLENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için )Ük ala· 
caktır. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil
mekte NEV-YORK limanı 
için yük alacaktır. 

lediyelerinde görülebilir. 
3 - ihale 19/4/937 Pazar

tesi günü saat 16 da icra edi· 
lecektir. 

Yapılan işlerin:mükE-mmeliyeti emsalile sabittir. Beğen 
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

4 - isteklilerin keşif bede- A 
linin %7,5 olan 4.50 lirayı skeri fabrikalar umum mi 
temin;t ~ar~~ ya1t;acak~~;~r. dürJÜğÜnden; 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Miiteahhit nam ve hesabı 
Vapurların isimleri, gelme FOTO muhteıı·f cı·ns makkaplar. 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
"SARDINIA,, vapuru 22 hakkında bir taahhüde girişi- o R T h · d'l b d J' 17200 1 ) k mayısta beklenilmektedir. Pi- 8 mın e 1 en e e 1 ira 0 an yu arda yazılı 

lem ez. zeme askeri fabrikalar umum müdürlükü satınalma kom 
RE ISKENDERIYE Diyep, Birinci kordonda "UMDAL,, nunca 24/5/937 pazartesi _2'Ünü saat 15 te kapalı zarf ile i 
ve umum NORVEÇ liman lan UMUMf DENiZ ACENTA- Refik Lütfi Or edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoadan verilir. 
için yük kabul eder. LiGi L TD. vapuru acentalı- Zevkinizi okşayacak poz !iplerin muvakkat teminat olan 1290 lirayı havi teklif· n 

JOHNSTON WARREN Vapurların isimleri gelme ğına müracaat edilmesi rica Temiz işçilik tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermı 
LINIES LTD. tarihleri ve navlun tarifeleri olunur. Hükumet civarı Kaymakam ve kendilerininde 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 maddeleriı 

L ı V E R p o o L bakında bir taahhüde girişi· Riz binasında No. 166 Nihad bey caddesi No. 20 ki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlar1. 
''DR~MORE,, vapuru 11 ~~m~ez~. ~Te~le~fo~n~N~o~. 2~~~7~2~~~8~~~T~e~le~fo~n~:~3~17~1~~~111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7 9 11 13 1022 

nisanda beklenilmektedir. LI- p •• • h Tı 
VERPOOLve ANVERSten ma- ur en a a esiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. 0 kadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, lJ 
getilac.elcve BURGAS.VAR--&..::.....~==.~.a..:::!!!!::..:...:......:::!1~.=::!~~~~~_nt:M'.Le.T.L.IJ:ı.n:nı:sı.z_oı,a.r.UL~L.JruJUR...-UllU~~uııP-J~~._..~11aıL.U,a-..nr-..tı.---~~~~-


