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türkiye güz.el san'1ıtlar sergisi Belgradda merasimle açıldı Selanik bankası 

Başvekilimiz Bosnaya, ora
dan da Dalmaçya Sahil

lerine gitmişlerdir 
--·-İsmet İnönii, dün Belgraddaki tayyare fabrikasını 

ziyaret ettiler ve icab eden izahatı aldılar 

r Atatiirk] 
ile Prens Pol arasanda 
dostluk telgrafları teati 

edildi 
Aııkara, 13 (A.A.) - BSfve· 

kil İsmet lnönüniin BeJgrad se· 
yabati dolayısile Yugoslavya kral 
naibi Altes Roayal Prrns Pul ile 
Türkiye reisicuuıhuru AtatGrk ara. 
nnda ıu telcraf lar teati edil mittir: 

Ekselans Türkiye reisicumhuru 
• Ankara 
Baıvekilinizi:boytık bir mem· 

nuoiyetle şimdi kabul ettim. 
Bo•nadan 6iı lllGnzara Kendisinin buradaki bulunuıunu 

ne kadar takdir ettiğimizi bilhassa 
Belgrad, 13 (A.A.) - Ak· tarafta hissiyat şu merkezde· arzetmek isterim. Samimi ve ze· 

ta8l gazeteleri,lbu sabah Op- dtr ki, iki Baıvekil bu görüş· nl bulmaz doatluguma~ inanma· 

lenatz makberesinaeki mera· meleri esnasında vaktile sat- nı:ı:ı rica ederim. 

aim hakl~mda geniş tafsilat laın temeUeri iki büyük Şef 
Vermektedir. Kamil Atatürk ve Kral Alek· 

Türkiye Batvekili ismet in· .aRdr tarafından abla. teM· 
Öftü ve Hariciye V de ili Or. wüd siyasetini takviye edecek· 

1' evfik Rüıtü Aras bu sabah lerdir.,. 
Oplenatza giderek büyük kral Politika gazetesi iıe diyor ki: 
.. 1 _J 

11 G-... --ı L ..... et_lnö.oüaiD 
"" ,.~unrfnn m•'>•~· ~~r"'r: uu •~ı'üWIP JIUJ • 
hürmet ve huıu ıle et• mıf çerçevesi dahilinde yapıcı 11· 

\erdir. . yeti genişletmek h~kk~nda ~u-

Pol 
Altee Roayal kral naibi Pol 

Belgrad 
Batffkilimia ,.W doıtum 

kahraman kral Alekundnn llye
yemut ~rlerine sahne olan güzel 
payitahtıaısda bulunuıu hakkında 

Altes Roayalioiaio ihtitulanm 
~, ...... . 

ye seftl balaiias doedutuma ınaD• 
...ıumı rica edshn. 

Atatilrk 
Bütün gazetelerin bıl~~a goalavya ve l'ürkıye~m matt· 

~arüz ettirdiklerine gore, ~-=So~•~a~6~ın~c~ı~.a=la~ı~/~ed~•~-~~f-~~~~::~======::::.. 'tiirk a"let adam\6rı garaan ~ 
itibaren hususi trenden indik· Dilerler.ine bir niimune 
leri ii\asyona lia~•! . biltlln T • • k d 1 
;tild• o havali ababsm•n can· M•-.. sevaı ler, ur a ı a • 
Cltn tezahüratına şahid olmttt- U 

~:bn "'bir •• kilylerd•n mağa başladtlar 
kalabahk hiT h9lk modern ° • -
liııııireııın 111u1ıft.- ı1>illn• ... &anini 6. Rafael Levi, şimdi B. 

lzmir şubesi 
latvoldu 

Selanik banka• idare meclisi, 
bank11nın İzmir eubesini kapatma· 
ğa karar Yermiı ve keyfiyeti ıobe 
müdürlüğüne bildirmiıtir. Banka· 
nan bütün moamclau ve mevduatı 

dünden itibaren Osmanh bankasına 
devredilmittir. 

Selinik bankaaıoda paralan 
olub ta çekmek iatiyenlerin milraca· 
lan derhal is'af edilmittir. 

Bankanın nıü<lürü Bay Fuad 
Lustar, bankanın İstanbul ıubeei 
ruildirliiğftne tayin edilmi9tir. 

Şubenin memurlan hakkında 

henGs bir haber JOktur. 

Belçika 
Almanyaya zorluk 

göateriyor. 

Dr. Şalat 
Brüksel, 14 (A.A.) - Resmi 

mabaf ilde göıterilen ketumiyete 
ratmen saıuldıpaa g6re Dr. ŞabbD 
ma 'fildlt' .....-ıw- - ._ 
tedariki için yapmakta oldqa mtl· 
aıkerelerle alakadanbr. Bu maame· 
le yanm milyar Belçika frankhk.br. 
Anlatma için eo büy\lk. 1.orluk Al· 
manyunn döriz ile tediyelerde bu· 
laamamnn ietenmesidir. Almany~ 
iııe Anven yolu ile Almaoyaya gı· 

recek eıyalar hak.unda büyük ko· 
laylıklar göstermektedir. 

Brakeel, 14 (Radyo) - Dok.· 
tor Şabtm Brftkeel ziyattti. eiyaei 
melaaf ilde mühim Wr Wıdı1e ot. 
rak tellıkki edilmektedir. 

Doktor Şeht, ltegiin Annre 
vapur w aaktiyat 4l~erini ka· 
bul f'tiecek ve ıanayi miicııeeeeleri 
erbabile temaslarda bolunacaktır. 

Cenub 
Hududlarımızda iki cete ta-• 

mamen imha edildi 

r ' Büyük Şefin, Madam 
Tavshende iltifatları 

Mm. Tavshend, Atatürke mülaki oldu. 
tundan dolayı Fevkalade memnundur 

Ankara, 13 (A.A.) - Bilyilk harbde Irak cebhesinde İngiliz kav
Tetlerine kumanda eden ve Kütillimere muharebesinde kahramanca 
eavapn ve ıonunda Heybeliadada misafir edilen General Tnııevdin 
bayanı Madam Tavsend Ankaraya gelmit ve bugün öğleden eonra 
Atatürk tarafından Çankayada kabul edilmittir. 

Mülikat bir saat silrmüştiir. Harbden ıonra gerek miltareke sa
manlannda ve gerek bilihare kendi memleketinde bGyilk nüfusunu 
&arfederek Türkler lehine pek çok çalışmıt olan Taveendin hayam 
ile olan bu mülakat çok samimi olmootur. 

Atatiirk, Konyada General TanHdle arasında geçen göraımeleri 
anlatmıı ve Generalin bu mülikatta batıra olarak kendiıine bir aY 

Ulfe~i verdiğini eöyledikten eonra bugüne kadar kıymetli bir babra 
olarak aaklamıı olduğu bu tQfeği getirterek Madam Taveeade g~• 
termiotir. 

Madam Tavıend memle~etimizin her tarafında kocasının habra
lanoı yaıadığını, fakat Atatürkiin bu kabul ve iltifatının bu babta• 
ları ebedileıtirdiğini söyliyerck şükran ve tahaHüslerini an:ettikten 
soura Atalürkden ayrılmıştır. 

Büyilk Önderimiz, ünlü İngiliz generalinin bayaD1na imzalarile 
bir fotograflanna hediye etmişlerdir. 

Bu ziyaretten ıonra Ankarapalas salonlarında kendisine müliki 
olub tahauil&atını ıoran bir mubarririmize Madam Tavsend tanlan 
IÖylemiştir: 

- BüyGk Şefinizle görüımemden bili heyecan içindeyim. Tiirk· 
leri bu derece derinden seven kocam bilhaıu Atatürke, bu epis 
asker ve dibi devlet adamına karıı büyük bir hayranlık hini bellerdi. 
Görütmemi:ı: euıHında billiin bunlan hatırladım. Ve bu eebebdea he
yecanım bir kat daha arttı. Türkiyeye kocamın hatıralanoı y.ıamak 
here gelmifdim. Bu mOlikat bunun bir teteYVücfl oldu. 

\. . 
Avam Kamaraaında 

Bir saylav, lngiliz lirası 
hakkında izahat istedi ·-lnailjr,. lilljl'dM/liMelktAiz_Q/bg fiatinin 

ndra 14 (A.A.) _ Diln ög-- _ İptidat maddeler fiatleri 
Lo ' L- da mu· fiseriodeki teref füü durdurmak 

1 den ııonra avam -marasın 1 . 
e D ıbb Maliye makeadite hftkdmetin a tına nıa· 
bafuaUr mebaı 00 la Y nd betle İngiliz linnnın altın f iatiai 
Nazın Ne'fille Çember Y an ata· So L MJlailede -
ğıdaki ı•li aormattur: - na u ınca ı• 

BENCE 
Bir miisellesin son dıl'ı 

Nazif, Cenab, Himid ntiJsellesi derlerdi onlara. • • 
Bu teslisin nege istinatl tdtif ini anlamam. Belkı. bı· 

•
6

. l •1 mıı•ıır _,6 belki şalı•n dost ve talulı:-kir 
rı ır erı e • ailleritfe Yu~oslav milletinin :r. ......... iı S;· ·---er -·'da . . . . 

\at*etli klssiyatmı bUclirinek #:.•Ol ~~·· oı 
ltete t'ôptanmı~. ~ral A~- PeUlA takdir edereınız kı, dın 
iatidnn ül'eUl'I ön11nde eı;I· Ref•el Lni . aevrinde degilis. Din 'bafka. milli· 
C!ikteh Ve çelenkler koyduktan Mı'lftla btr Mute· yet baıkadır. Benim kanaatime 

IO
""ra l•met lnönü ve Rüitii vt, mabke~e.ye göre, ismin de dinle hiçbir allkası 

olmaktan başka asla 
geluliJeri ile edebi ~

ANADOLU nun yakmda ka· nasebetleri olmıqan uç 
rilerine vereceQi iki eser "dıli,, 

11 .. m6racaatla ıst~h: yoktur. Ben dinen Museviyim. C~· 
Af.as titrbeyi gezm;ılerdir. • tibeal eyledı~ marteei günleri, ibadethaneme ~ı· 

Saat 13 de muhterem mı· kani' mucabioce debilirim. Bu hususta kiınııenın 
aalit'ler Avala tepesine çıkarak diladeu itibaren bana kanıtığım görmedim. Fakat, 
llleçhul asker abidesine • ~e Erol Sezeoer adı· din bir tarafta dunun, ben her· 

telenkler koymuşlar ve oıla- 'Ilı almıttu· -.eyden evel . T~ldlm. ?'ürk ol~ 
Lre Avala otelinin Belgrad Erel Sesener, bir kimııenin umı de, dıla de, bar 
IUl mahkemeye ver· . de hiııeiyatı da Türk oloıaladır. 

'Ve haftlisine nazır muhteşem digi istidada, ken· ;
0
n; ıize IÖylerken, kalbimin. ter: 

ınanzarah taraçasında Baıve· di kendine Rifat ctlmanı oluyorum. Herkes bilar kı 
kil Stoyadinoviçin verdiği öğle Sezai adını bıti· Erol Seze7r ben, ıinemalarda, sokaklarda 'vb~ 

b 1 muş hah ettiğini beyan etmit iee ~· bütftn umumi yerlerde olduğu gı ı 
ziyafetinde hazar u un • mah""eme heyeti, takdire ıayan hır 
l d 

• evimde de Tüıkçe koouturum. 
ar ır. ı"a•betle bu gence Erol Sezf'ner adı· h•fı d 

T - 1.· elrili· - _ Sonu 4 ncü Sfl ı e e -
Bu akşam ur~ıye ... m vermit n bu genç de, :m•bk~- -------

tinde bir gala ziyafeti verile: nin bu iaabetini! bilyük hır fahir Jtalya kralı 
eek ve ziyafeti bir kabul reımı ile kabul ederek, derhal ntıfol 
takib eyliyecektir. kntttnadeki taydım 0 ıuretle dtı· Eski lngillz muherlblerinl 

Belgrad, 13 (A.A.) - Türk selıaail)tir. kabul etti 
devlet adamlarının Yugoslav· &ol Sesener, MaeevUerin T6rk· Roma, 14 (Radyo) - in· 

1 d'ğ" k l lüzumu eırafınd• ailiz sabık muharibler v.e ma· 
Yayı ziyaretine tahsis ey e ı ı mçeubarrion~n~m~:; bewecanh bir lisanla o· k b h 
bir makalesinde Vreme gaze· J lullerindcn mürek ep ır e· 

ıuıılan IÖylemiıtir: et, Romaya gelmiş ve ltal~a 
teai ezcümle diyor ki: _ Ben, tzmirde doıı-dum, ve yı d k b l edıl· 

k l. 1 t " kralı tarafın an a u 
• Türkiye Bqve i ı sme burada btıytldftm. Tilrk kardeı~e- miştir. 

lnönünün bu ziyareti Tiirkiye rimle ve Tftrkltıge olan ıugım Heyet bundan sonra meç· 
ile Yugoslavya ara~ın~a de· dolayıaile artık, Hki bir ilim tat•· bul asker abidesine çelenk 

vamh dostluğun yenı bır teza· maAı kendim için munfık b~aı~ koymuf ve Kapitoli de ziyaret 
lau·ru"du .. r. Bütün dünya efkin dım. Ben Tirkiim, binaen ey 

. · · de Ttırk ismi olmaunı etmişlerdir. 
uınumiyesi bu mün.•~ebetle ~·:7~~ llabkemelerimi:ı:e müraca· v--,--d-
Yeniden bütiln dikkatını Bel· :t ettim. Ben batka bir iıim gö.. ı a an ır 
~d üzerine çevirmiştir. termittim. Halbuki o iıim de Tür~· Brüksel, 14 (Radyo) - Ad· 

General lsttıet lnönüniln Yu· çe de..;•di. Yiiklek mahkeıne, bır liye Nazın Bay Bove .ile d.iter 
b ıpaa b teklif etti kl 

los\aWwnıa CFP.lblesi ya ancı Tilrk iımi bularak an•. ill'. nazınn istifa etti erı ya· 
nı~m1~k~lerde- çok b1J6k bir 'ye ben de blyGk bir ıennçle kabul i:odar. 
lllb ile k_..nlll1fbr. Her .mm. 

• •• 
Nazif tam monasile 

•1tam111i bir edibdi. 
Cenab• "rokolc.o,,•, Hd

mid ise biitiin ölçiile· 
rile "klisilc,, di. 

Hüsnü ibey 
· li a ıilrük· Son .:ı:amanlano en ıç • e 

leyici ve düşilodftrilcil edebi 
romanlanndandır J 

Yazan: SAiME sAD 

MEÇHUL 
KORSAN 

Telc.niklerine gelince; 
Nazif ateş' i ve şaşaal (, 
Genab müstehzi, ince, 
Himid, şihane ve alır· 

dır. 
Kullandıkları dil, ta· 

ııdıkları lc.ııdret ve hatta mensub old~k~arı janer ve 
mekteb hile biribirine hıı kadar aglcırı ıdı onların • • 

Matlalca llir müsell•• sembolü yap~a~ lizım ıef •r-:l 
Himidi 6a naüsell••İn ancak lcaıdesı wga zırw 
sagmalıtlır. • 

• • d 6° " 0d' A Himid, bir millete ad veren insanla;. aİ· ı ıra j, ı. ,... 
dan dof111a d.tlai idi, anadan dol!"_a ır la•,,. ozo rlul. 141· 

l • ı I b' deha olma• ıçın şa sı ıa arı 
Begdn : 11

1 
e ır lıı"t uırtı noksandı. Abbdiillıamid tleo-

M.AYHAN 
BÜYÜK.MACERA ROMANI 

mam 1• ı a nız mu - • t 
• d bu Osm11nlı iilbsınde yaşamış ı. 

rınD~lcen ve gaemin.; af zına ne gelirse dişler~ ~a•ınıla 
lıi . bir ülarenin. derbeder, dtıl, ınıuaı, cıvık, 1. 

Atk, harb, deniz, entrika, 
ceaaretin ve kahraman· 

hQm t•heserlerl 

YAKINDA BU 
SÜTUNLARDA! 

çifni .. 11 "" , 
calıU nıalıiti içİllde doğdu. • 6 • 

llalıi inde maMVf ııda azdı. "Delıa,, •• b11111111çın ı· 
"'" alız oldu. ı....11.t.11-

Yoba, baıiin onun arituıltdan sade biz defil, "'" .... 
6eşerigef allartlı. 

Ve aflaııuılulır ila. Dr. Na~tl Kemal 



• 

\ rp mem- ılian a zamanlar rP.-
erkek iş

lerine karışmasına karşı menfi 
bir cereyan başlamıştır. 

korlar pekaz ve pek kıymet· 
liydi. Şimdi, rekorlar o kadar 
çoğalmıştır ki, fevkalade olma
larına rağmen artık bunlara 
metelik veren bile kalmamış· 
tır. Fakat rekorlar üzerinde 
neşriyat durmuş değildir. Me· 
sel5, arz Üzerinde en eski re· 
kor nedir?. diye bir suale ce
vap verilmektedir. 

Bu cereyan Almanyada ka· 
dını işten mencdP.cek derecede 
kuvvetlenmiştir. Fakat Dani
markada kadınların girişme
diği erkek ışı kalmamıştır. 
Banka tesis ve idare eden, 
fabrikalar kuran, şoförlük ya
pan büyük ve küçük her hiz
mette yer tutan kadın hemen, 
hemen erkekler kadardır. 

Bir ltalyan filmil 
Faşist ftalya, eski Roma 

tarihinin en belli, başlı hadi
selerini filme almağa karar 
vermiştir. 

Bu filimlerin birincisi ikinci 
Kart~je muharebesi olacaktır. 

Bu filim için çok büyük 
masraflar yapılmaktadır. Eserin 
mevzuu, eski zamanın bu ha· 
disesini, yarınki bir hadisenin 
nümuncsi göstermek olacaktır. 

Bu rekor, Mısırda 18 inci 
Firavun sülalesi zamanına aid 
eski bir yazıda bildirilen bir 
spor rekorudur! Bu da, Firavun 
hazretlerinin Nil nehrini bir 
kayıkla ve kendisi kürek çe
kerek geçmesidirJ 

Borsa büdcesi . , 
h:mir Ticaret Odası Meclisi, 

dün öğleden sonra oda salo
nun da toplanmış, borsanın yeni 
sene büdçesi üzerinde müza· 
kerede bulunarak büdçeyi 56 
bin lira iizerinden tasdik et· 
miştir. Büdçe, tasdik için lk
tısad Vekaletine gönderile
cektır. 

Vali B. Fazlı Gülec 
Karaburundan döndü • 

Gene define 
Habip oğlu Bay Ahmed 

adında biri Göztepede Kız 
enstitüsü bahçesinde bir ağaç 
altında define mevcud oldu· 
ğunu ihbar etmiş, araştırma
lara başlanmıştır. iddia edil
diğine göre, lzmirin istirda
dında Yunanlı beş zengin 
tüccar, birleşerek bir ağacın 
altına mühim miktarda altın 
ve mücevherat gömmüşlermiş. 

Muhı;;-ıs-;;ailin 
muhakemesi 

Seferihisar kazasının Kavak
dere köyünde Ayan oğlu 
Hasanı illdürmekle maznur. 

Malum olduRu üzere Kar
taca, Roma ile olan uzun re· 
kab<'t ve mücadele sonunda 
.mahvolmuştur. Şimdiki Roma· 
lılar demek istiyorlar ki, Roma· 
Londra mücadelesinin de sonu 
Kartajenin akıbetinin aynı ola
caktır. 

Karaburun kazasında muh· 
telif işler üzerinde tetkiklerde 
bulunan Vali Bay Fazlı Güleç, 
sehrimize dönmüştür. 

muhtar lsmailin Ağırcezada 
muhakemesine dün devam 
edilmiştir. 

Posta güvercinleri 
neler yaparlar? 

Bütün cihan uyuşturucu mad
deler aleyhine mücadelededir. 
Buna karşı kaçakçılar da her-
gün yeni, yeni usuller bulmak
tadırlar! 

r 
Bugün doğacak 

çocuklar .. 

Muhakeme, son safhaya gel
diği için dünkü celsede müd-
deiumumi muavini Bay Şevki 

15'4/937 

Ci ayette kadın parma
ğı bulunduğu anlaşıldı 

-----------
Nazife, dostu Bürhana (Koş, ye-

İstanbul gazetelerinden bi· 
rinde; İstanbul ve fzmir giim· 
rük başmüdür luklerıııin lağve.· 
dilerek, fstanbul gümrüğüne 
Bay Medihin ve fzmir gümrii· 
ğüne de Bay Cevadın tayin 
edilecekleri hakkında bir ha· 
ber intişar etmişti. 

Alakadar makamlardan yap· 
tığımız tahkikata göre, .gerek 
fstanbul ve gerekse fzmit 
gümrük başmüdürlüklerinin 
lağvına dair bir haber olma· 
dığı gibi, her iki makamın 

tiş!) diye bağırmış -------Kemerde pazar yerinde sey- istemiş, hatta Bürhan vasıta· 
yar sergici bakkal Bay Hü- sile Hüseyine birkaç defa ha-
seyini bıçakla dört yerinden ber yollamıştır. Hüseyin, bu 
yaralıyarak öldüren sabıkalı· tekliflere red cevabı vermiştir. 
fardan Bürhanın tevkif edildi- Cinayetin işlendiği geçen 
ğini geçen gün yazmıştık. Bu Pazar günü, Nazifenin de Bür-
cinayettc alakası bulunduğu hanla birlikte pazar yerine 
anlaşılan Bürhanın metresi ve geldiği tesbit edilmiştir. 
maktul Hüseyinin eski karısı 

Vak'anın şahidleri, Nazife. Nazife de yakalanmış, tevkif 
nin Bürhanla birlikte Hüseyiydilerek ceza evine gönderil· 
nin pazar yerindeki sergisinin miştir. k" · k d 
on metre ya ınıne a ar so· Adliyece yapılan tahkikata 
kulduğunu, Bürlıanın bıçağını göre Nazife, bıı hadisede Bür-
çekerek Hüseyine hücum edin· hanı cinayete teşvik etmiştir. 
cc Hüseyinin kendisini müdaHüseyirı, karısı Nazifeyi mah· 
faaya çalıştığını, sonra kaçtı. keme kararı ile boşadıktan 
ğını söylemişler ve demişler-sonra küçük kızını gene mah· dir ki: 

keme kararı ile eski karısının 

kanuni vaziyetleri dolayısile 
böyle birşey olmasına da ih· 
tirnal verilmemektedir. Bu 
itibarla Jzmir gümrük başmü· 
dürü Bay Seyfi Aydının ke· 
maf~sabık yerinde kalacağı 
tabiidir. 

B. H. Cahid davası 
fstanbul, 14 (Hususi) - Is· 

tr.ınbul valisi Bay Muhiddin 
Üstündağla B. Hüseyin Bahid 
Yalçın arasındaki davaya, bu· 
gün de İzmit Asliye mahke· 
mesinde devam olunmuştur. 
Akşam gazetesinde (Ak· 

şamcı) imzasile yazıtan yazı· 
ların B. Hüseyin Cahid Yal· 
çına aid olduğu, B. Muhiddin 
Üstündağın vekilleri tarafından 
israr edilmiş ve şahid göste· 

En son olarak, kaçakı;ıların 
posta güvercinlerife afyon ve 
eroin kaçakçılığı yaptıkları an
laşılmıştır. 

Güne hugün merih ile ,;ür.d 
hir lcbİr hu ulc geıirectl \C arı: 
fü.:erindc birçok iyi ueıicclcr ve
recek fnkııt cuıir mcvkiinrlc olan. 

lor için ÇQk tehlikeli olııLilccekıir. 

\ Suner iddiasını serdetmiş, maz· 
nunun Türk ceza kanununun 
448 inci maddesi mucibince 
cezalandırılmasını istemiştir. 
Bu madde ile istenilen ceza on 
beş sene hapistir. Müdafaa 
için muhakem'! başka bir güne 
bırakılmıştır. 

yanında bırakmıştı. Fakat son - Hüseyin kaçınca Bürhan 
zamanda kız, beş yaşına gir· arkasından takibedip etme· 
diğinden ve anası metres ha- mekte tereddüde diiştü ve 

rileceği söylenmiştir. Mahke· 
me, şahıdlerin dinlenmesi için 
davayı başka güne bırakmıştır. 

yatı sürdüğünden Hüseyin, durdu, o vakit Nazife: 

Güvercinli kaçakçıların mer· 
kezi Felemenk Hindistanıdır. 
Felemenk hükumeti kaçakçılık 
mücadelesinin bu kadar buh
ranlı bir şekil aldığı zamanı 
görmemiştir. 

Bugün doğan çocııklur, hır· 
çın, geçim iz olocıık1or1 hayottn 
ne kendilerine ve ne ele ha:ka]a. 
rrna fiıydalan olmıyaca.ktır. Kız. 
larm Jıırçrnhğı daha fozla olacak 
\C aile kurmaktan ticiz kalacak· 
)ardır. 

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

Boş memurluklar 
Vilayet mektubculuğunda bo· 

şalan ıki rn r- murluğa ortanıek
teb mezunlarınuan daktiloya 
vakıf bulunanlar alınacaktır. 
Talipler arasında imtihan açı· 
Iacaktır. 

mahkemeye müracaat etmiş, - Koş, yetiş! 
kızı kendi yanına almak için Diye bağırdı. Bürhan, met-
ma hkemeden karnr istihsal resinin bu sözleri iizcrine ko-
cylcmiş ve bu hükmü, mfoz şaıak Hüseyinc yetişti ve onu 
ettirmişti. Cinayetin sebebi, iildürdii. 

işte bu çocuktur. Nazıfe; kızın Şahitleı in bu sö:ıderi üzerine 
eskisi gibi kendisine verilme· Nazifenin cinayetteki nlakası 

Cösterilecek Ş8hidler ara· 
sında sabık saylavlardan Nec· 
nıedd:n Molla da vardır. 

Danimarka 
Başvekili Londradan dönd0 

Londra, 14 (Radyo) - Da· 
nimarka Başvekili Bay Ston 
lnk, bir .laafta kadar ikametten 

sini v~ yanında bırakılmasını sabit olmu tur. Lonradan Kopenhağa 
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16-21 yaşında olan gıençlerin hep
si kuruma dahil olacaktır 

lstanl ul, 14 (Hususi) - G~nçlik teşkilatı projesi hazırlan
mıştır. 16 ile 21 yaşlarında olan gençler teşkilata dahil ola· 
caklardır. 

Gençlik teşkilatı· "Atatürk gençler kurumu" adını alacaktır. 
Kuruma dahil olacak gençler, beden terbiyesi, askerlik, yurd 
bilgisi ve ahlak öğreneceklerdir. 

"Atatürk gençler kurumu" nun jçine nlaco~ı gençler, inkı
labı yaşatmak ve yükseltmek vazifesini Üzerlerine alacaklardır. 

Cenub hudu 
iki çete im a 

arımızda 
dildi 

----- -
Çetelerden birinin Hamid adında bir ser-

serinin avenesi olduğu tahakkuk etti 
lstanbul, 14 (Hususi) - Cenub h11dudlarımızda emniyet ve 

asayişi ihlal etmek istiyen ve yabancılara alet olan çeteler için 
hükumetimizce alınan tedbirler, hergün semere vermekte ve 
topraklar:ımıza girmek istiyenler, biranda imha cdilmelerıni te
min eylemektedır. Bu cümleden olmak üzere dün iki çete pu· 
suya düşürü1müş ve tamamen imha edilmiştir. 

Çetelerden birinin, Hamid adında bir serserinin kumanda· 
sında olduğu tahakkuk etmiştir. Çe'te efradından hiçbirisi kur
tulamamıştır. 

Hindistan isyanı 

Fakir lpiye karşı yeni 
bir hareket başlıyor 

-~-.....----

38 bin kişilik bir ordu ile iki tay-
yare fil osu tahrik ediliyor 

:Yeni DQl!ıi, lA (A /\ ) t'nl,;.. f , ... ;.,,. 1.-o"'" .,,.n: h; .. J.."' .... 

ket icrası i;in hazırlıklara devam edilmektedir. Son günlerde 
yapılan sevkiyat neticesinde Veziristanda bulunan kuvvetlerin 
yekunu takriben 33,000 kişiye baliğ olmuştur. Bunlar 4 piya
de livası teşkil etmektedir. Ayrıca iki de hava filosu vardır. 

Yeni Delhi, 14 (Radyo) - lngilizlcrin Fakir ipi. aleyhine 
askeri scvkiyatı devam etmektedir. Şimdiye kadar Veziristanda 
tahaşşüd etmiş olan asker miktarı 38,000 dir. Bundan başka 
iki tayyare filosu da vardır. 

Mısır kapitüıasy lann n
1 

kal ırılması akınlaşıyor 
İntikal devr~si icin 18 senelik bir 

t 

müddet teklif edileceği söyleniyor 
Cenevre, 14 ( Radyo ) -. 

Montrö konferansı teknik ko
rnitesi, bugün Yunan delegesi 
Bay (Politis) in riyasetinde top· 
lanm1ş ve iki saat kadar mii
takerede bulunmuştur. Bu mii· 
:zakere esnasında, Mısır 1·api· 
tülasyonlarınm ilgası hakkın
daki projenin birinci madde· 
sini tesbıt etmiştir. 

Bu madde, kabıli tadil ol· 
rnak üzere esas itibarile kapi· 

ANADOLU l 
-----

Gunlük siyasal gazete 
Sııhip \C haşyozgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi ne~ri) ııt 'e ) azı i~lcri 

nıüdfirfi: Ilnmdi üzhct Ç.nutar 

ldarr.han i : -
1.,mir İkinci Be)lcr BOka~ı 
C. Halk Partisi binaeı içinde 

Telgrnf: tımir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Po ta kutuım 4-0j 

ABONE ŞERAiT! 
YJllı~ı 1200, altı &Jlı~ı 700, ü9 

oylı~ı 500 kuru)tnr. 
'Y abanrı memleketler i~in senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur 

Günü geçmi~ ıacı:halar 25 kurn~tur. 

tülasyonların, artık Mısırdan ı 
kaldırılması lazımgeldiği mea
lindedir. 

Yarın (bugiin) hakem komi
t si toplanacak ve maddeyi 
tedkik edecektir. 

'f cknik komitesi, öğ1eden 
sonra Mısırda kapitalleri bu
luunn b0z1 büyü'.' müesseseler 
müdüranını ve Mısır umuru 
ecnebiye iJan:si umum müdü
rü Hidiv paşayı dınleıniştir. 

halya df:legesi, Mısırın yeni 
idaresine kar~ı ltalyanın niha
yetsiz itimadı olduğunu söyle· 
miştir. hnlya del,.gesinin bu 
sözleri, konferans mesaisini 
çok kolaylaştırmıştır. 

Mont ô, 13 (A. A )- Mısır 
kapitiilasyonlarmın ilgası için 
toplanan Montrö konferansı 
dün öğleden sonraki çalışma· 
sın da bu husu. tn bir anlaş
mıya varılması temennisinde 
bulunan diğer murahhas he· 
yelleri reislerini dinledikten 
sonra muhtelit mahkemelerin 
yeni vaziyetlerini teshil etmek 
üzere komisyon halinde top· 
lantısma devam etmiş ve Ah· 
dülhamid Bede\ i Paşa Mısır 
murahhas heyetinin prejcsini 

Hükumet 
Elektrik işlerine bUyllk 

ehemmiyet veriyor .. 
Ankara, 14 (Hususi) - Hü

kumet, busene elektrik işlerine 
büyük ehemmiyet vermektedir, 
Bu itibarla bütçeye bir milyon 
lira tahsisat koymuştur. 

Alakadarların verdiği ma
lumata göre, busene Zongul
dakta büyük bir elektrik san· 
tralı yapılacak, bu suretle Ka
radeniz vilayetlerile bütün mül· 
hakatı elcktriklcnecektir. 

Bay Cezmi 
idari mUsteşar oldu 
lstanbu!, 14 ( Hususi ) -

Maliye tetkik bürosu şefi Bny 
Cezmi, Maliye Vekaleti idari 
müsteşarlığına tayin edilmiştir. 

Spor kurumu 
ikinci başkanı 

Ankara, 14 (Hususi)- Spor 
kurtmu yeni asbaşkanlığına 
Aydın saylavı Bay Adnan se
çilmiştir. 

Paris sergisi 
Açtlış tarihi bugUn tesbit 

edilecek 
Paris, 14 (Radyo)- Kabine 

meclisi yarın toplanacak ve 
1937 sergisinin küşat tarihini 
tesbit edecektir. 

Arbede çıktı 
Paris, 14 (Radyo) - Ceza· 

yirdcn bildiriliyor: 
MostagRnemde sosyalist ve 

komünistlerle Fransız sosyalist 
partisi arasında hadiseler çık
m1ş ve bir jandarma yaralan· 
mıştır. 

Snhnr bnhilP-.flİnin 
• 
ıs yanı .. 

Londra, 14 (Radyo) - Eve· 
ning Staııdann Cibutiden al· 
dığı habeı e göre, Sahar kabi· 
lesinin isyanı buııdan yedi gün 
evel başlamıştır. Tayyarelerin 
bombardımam kabileler ara
sında pek biiyük zayiat ver· 
miştir. 

Kont Ciano 
Alman mesai cephesi 

şefini kabul etti 
Roma, 14 (Radyo) - Kont 

Cinno bugün Alman mesni 
cephesi şefi doktor Leyi res· 
men kabul etmiştir. Doktor 
Leyi bundan sonra Bay Sta· 
raçi ve Korporasyonlar Bakanı 
tarafından kabul edilmişlir. 

Bay Blum aleyhine 
neşriyat 

Paris, 14 (Radyo) - Ak 
siyon F ransez gazetesi neş· 
rettigi bir makalede: 

" Fransadaki vaziyet kar· 
şısmda Bay Blum F ransay~ 
kumanda eden bir adam de· 
ğildir; bılfıkis amele partile· 
rinin idaresi ve kumandası al
tındadır. Fransa, ltnlyanın Ro· 
ma üzerine yiirüyüş hareketi 

1 

arefesindeki vaziyette bulun
maktadır" demektedir. 

eea1 sa &:R;azm ,. ..... 
Konferans bu preje etrafında 

münakaşada bulunmak üzere 
bugün öğleden sonra yeniden 
toplanacaktır. 

Montrö, 14 (A.A.) - Fran· 
sız murahhas heyeti ecnebi· 
lerin Mısırda yerleşmeleri hak· 
kında bir ınuahcde projesi 
tevdi etmiştir. intikal devresi 
için 18 sene teklif edileceği 
ve bu devrenin bu suretle 
lngilizlerin askeri işgali ile bir
likte hitama ereceği tahmin 

--~~~~3ıılıl--........................... ~yfa5 
- Büyük şairin ce1111Ze merasimi 

~~-~ Dün bütün edebiyat af__..,_._ ... 
-Refah devri.,--~ mi, binlerce halk ağladJ1 
başlarken.. U t d "' ,.~ · ,_ • • ~n·;.IJ.• 

s 36 nm son aylarmda, ista· '8 a ıazamın· cenazeaını f;l.U.,JUIİ'tı 
tistiklrr d~ğil de hayatın ken- kişi mezarara kadar •ötilrda' 
di yürüyüşü, çehresi, takındıA-ı O· 
neşe ve tebcssilm, bize artık lstanbul, 14 (Hususi) -
refah devrine girdiğimizi gös• Şairiazam merhum Abdülhak 
termeğe başladı.. Hamidin cenaze merasimi, 

Düne kadar, nefes almakta şimdiye kadar görülmemiş bir 
zorluk ceken gövde, şimdi ra· şekilde olmuştur. Cenaze, bir 
hat rahat ciğerlerini şişirip in- top arabasına konmuş ve bay· 
diriyor. Hayat, asık suratını, rağımızla örtülmüştür. 
çatık kaşını, çarpık ağzını, yu· Büyük Şef Atatürk namına 
ınuk gözünü ve hulasa, insana yaverleri Ankaradan gelmişler 
ıztırap veren o biçim iz ve bet· ve cenazede bulunmuşlard~r. 
bad maskesini, devle in kud· Reisicumhur, Veki\ler'Ve bü· 
retli eline kaptırmıştır. O el, tün teşekküller namına gelen 
yavaş yavaş cildi çürüterek üçyüz çelenk cena1,eyi takibe-
ete yapışan bu nesneyi, zorla diyordu. 
koparıp atmıştır. Şimdi şehirli: Burada bulunan sayiavlsr, 

- Evet, kaıanıyorum; Askeri rical, ecnebiler ve elli 
Diyor. Köylü, damarında sı· bin kişilik muazzam bir alay 

cak bir kanın dolaştığını gö- bütün mektepler talebesini tem· 
ıerek: sil eden heyetler, cenazenin 

- Oh ·diyor· memnunum peşinde idi. Askeri muzıka, 
doğrusu. Hükfimet, buhranın matem havasını çalıyordu. 
ayağını çeldi, devirdi meredi Büyiik şairin mezarında bir 
yerel.. çok edipler tarafından nutuk-
Herhangi bir kc.za merkezin· lar söylenmiş ve Üstadıazam, 
deki klmıldanış, renk, saz, söz, gözyaşları arasında topraklara 
onun tezahürleridir.. Dünkü tevdi edilmiştir. 
yalınayak çocuğun ayağır.daki OstadıAzamm tercUmelhali 
ayakkabı, refah devresinde Elli altmış sene evel Türk 
kuvvetli kuvvetli yürümek için edebiyatına en büyük yenilik· 
yapılmıştır sanki.. Köylü, şe· leri getiren, bugün eserleri ve 
hre inmiştir. Köy·şehir yolu, şahsiyeti ve dehasile bütün 
artık tenha değildir. memleketin sevgi ve saygısını 

Bana, evclki gün bazı çift· kazanmış olan Hamid 1852 
çiler: senesinde lstanbulda Bebekte 

- Amele bulamıyoruz, ne doğmuştur. Büyük babası Ab-
yapacağız! dülhak molla l.1abası Tahran 

Diye soruyorlardı.. Çünkü sefiri iken ölen Hayrullah Efen-
zeriyat; işçi istiyor. Halbuki didir. Kafkasyalı olan annesi-
Bu· da bir ··ci~ei:"te'n dü'Şhndu- ":'\ ıatlı.d"..Mf\.'\tt".hıv-111:. 
rücü olmakla beraber diğer Amerikan ınektcblerile Parisle 
cihetten şöyle bir ifade taşı· ilk tahsilini yapmışt1r. Hamidin 

yor: 
Demek ki, artık eski amele 

akını yavaş yavaş duruyor. Se· 
bebi de şudur: 

İş hacmi, her yerde artıyor. 

tahsili hususidir. Zamanın 
alimlerinden Bahaeddin, Se
lim Sabit ve hoca ishak efendi· 
dilerden Türkçe, Acemce ve 
Arapça okumuştur. Acemce 
ile Fransızca ve lngilizceyi 
çok iyi bilirdi. Pek genç iken 
Babıali tercüme odasına de· 
vam etmiş, Tahranda 16 ya
şında iken babası ölünce ls
tanbula dönmüştür. 

İstabulda Maliye ve Şurayı 
devlet kalemlerinde çalışan 
Hamid 1292 de Paris sefare-

ti ilcinci kAtibi olmuı, orad•n ı 
vatanına döndükten ıonra da 1 

Poti şehbenderliğine, daha, 
sonra Vo!os banehp,enderliti· -
ne tayin edilmiştir. 

1299 da Dombay 8afşeh· 
şehbenderi olmuş ve Beyrutta 
eşini kaybetmiştir ki Makber,. 
Ôlü, Bunlar Ochır isimli eser· 
leri bu matemin feryadını hay· 
kıran şaheserlerdir. Mimid 
Londra· .tefareti başkitibi ve· 
daha sonra miisteşarı olmu~, 
hayatının 25 senesini Londra· 
da geçmiştir. 1008 de Brüksei 
sefiri, meşrutiyet inkılabından 
sonra ayan azası ve ayan reisi 
vekili olmuştur. 
Cumhuriyet inkılabından son· 

ra Büyük Millet Meclisi ken· 
disine hidematı vataniye ter· 
tibinden maaş bağlamı,, üçün· 
cü Millet Meclisine mcbuı ola· 
ıak girmiş, 1931 de Büyük 
Millet Meclisinin ilk açıhşında 
en yaılı iza sıfatiyle reiılik 
etmiştir. Himid, Namık Ke
malden 1 'J. yaş küçüktür; fa· 
kat onun en yakın bir arka
daşı olmuştur. Eserleri Hamid 
zamanında gençliğe dü§Ünme 
vev y~k~elme kabiliyeti :\~ıla
dıgı ıçın yasak edilmi~tir~ 

Hamidin ilk karısı Fı-· , •• 
dan Abdülhak Hüseyin ·•e 
Hamide adlarında iki evladı 
olmuş. Fatmadan sonra lngiliz 
Nelli ile evlenmit ve onunla 
20 sene kadar yaşamıştır. 

Simdiki zevcesi ince zekism· 
samimi şefkatinden dolayı 
herkesin hürmetini kaz.anmış 
olan Be\çikanın Liyej şehrin· 
den Bayan Lusiyendir. 

Abdülhak Hamidin neşre· 
dilmiş olan eserleri şunlardır: 

Macerai aşk, Sabrüsebat, 
içli kız, Düht~ri hindu, Nazife, 
Nesteren, Tezer, Eşber, Diva
neliklerim, Sahra, Tarık, Mak· 
ber, Ôlü, Bunlar odur, Sefile, 
Zeynep, Sardanapal, Finten, 
ithamı vatan, Turhan, Tayflar 
geçidi, Ruhlar, Arziler, lbnil· 
mus8, Baladan bir ses, Gram, 
Yabancı dostlar. 

Fabrikalar ve her yerdeki zeri· 
yat bolluğu, artık Türk işsizi· 

nin büyük bir kısınma kuca· 
ğım açmıştır. işsiz azalıyor ve 
iş, garantiye, muayyen şekle 
giriyor. Bütün bunlar, iktısadi 
ve içtimai hayatımızda başlı· 
yan salahın ve buhranın yü· 
züne inen ilk büyük yumruğun 
eserleridir. 

Bundan duyulacak büyük 
memnuniyeti paylaşırken, dü
şüncemizi, istihsal, yevmiye, 
işçi, maliyet fiati davasının 

nhengine de tevc'h etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Türkiye limanları arasın
da :nakledilen mallar 

Biz ucuz istihsale mecburuz. 
Bizde hakikaten amele bolluğu 
yoktur. Kc~a. işsiz de çok de· 
ğildir. Binaenaleyh, yavaş· ya· 
vaş el hizmetinin ınakinelcş· 
mesi jcabcdiyor. 

Refah df'vıesile beraber, 
Türk endüstrisi manzumesi 
içinde yeni bir makinele~me 
ve teknik istihsal ve çalışma 
ihtiyacı başgösteriyor. Bunları 
tanzim etmek lfızımdır ve ede-

ceğiz de.. ** ------
Almanya 

Burgosla ticaret müza
kerelerine başladı 

Berlin, 14 ( A. A.) - Al
manya hükumeti ile Burgos 
hükumeti mümessilleri arasında 
Burgosda ticari müzakerelere 
başlanmıştır. Bu müzakereler 
esnasında eşya mtlbadelcsine 
ait bir takım hususi mest'leler 

Gümrük ambarları ham mal tarif esinde 
yarıyarıya tenzilat yapıldı 

ma tarifesinde de ton baıına 
75 kuruşluk tenzılat yapılmış· 

Tiirk limanları arasında nak
ledilecek eşyanın gümrük de· 
polarında bekletilmeden sahip· 
lerine derhal V'! saati saatine 
verilmesi ve alakadarlara ko
laylık gösterilme.si hakkında 
lzmir liman işletme müdürlü· 
ğüne bir tamim gelmişti. Ya· 
pılan tedkiklerde, vapurlardan 
çıkarılan malların şatlarda tas
nif edilerek dcrhnl sahiplerine 
teslimine imkan bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Fakat malların 
süratle sahiplerine teslimi için 
Liman işletme müdürlüğü ta· 
rafından lazımgelen tedbirler 
almmıştır. 

tır. Bundan evel ton batma 
1 SO kunış ücret alınmakta idi. 

Yarıyarıya yapılan lenzilit, 
Türkiye limanları arasında mal 
nakliyesi işlerini çok kolaylaı· 
tıracaktır. 

NiSAN 
1 
9 
3 ~ 15 

7 7 

Perşembe 
Şatlardan çıkarılan mallar, 

ambarlarda derhal ve günü 
gününe tasnif edilerek sahip· 
!erine tesfim olunacaktır. Bu ıı .... -.-......... ~-~ ..... p-t 

kolaylık sebebile Liman işlet· 
müdürlütü ambarlarında 

n .b -~ tatı· 
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Milis ordusu, Madridde ni1mune Anası Hediyeyi ettiler 

~~~---------·~ ..... ~~~~ 
/ngiliz say/avlarından mürekkep bir he. 

mukabil taarruza geçti -;!:~;e!innc!:~=,~~e k: ağır surette yaraladı Şahlller~~~~:d~~~rl lehl•· 

mı Türkçe bilmiyebilirler. Bu l _J b • Kuşadasının Şirince köyü 
ne bir suç ve ne de bir kasd Genç kadın, son zaman araa ır Başöğretmeni bulunduğu sıra· 

yet, iaşe meselesini tedkik etmek için 
ispanyaya hareket etmiıtir 

Londrıı, 14 (A.A.) - iyi ne Döfransezde tahrip edil· 
maliimat atmakta olan mehafil miştir. 
ispanyadaki gönüllülerin geri Çekoslovakyalı iki ve Fran· 
alınmasınn müteallik müzake- sız bir zabit esir düşmüştür. 
relerin iyi bir neticeye vasıl Cebelüttarı\c, 14 (Radyo)-
olacağı tahmininde bulunmak· Barselondan bildiriliyor: 
tadır. Halk Barselon idare mer-
Ôğren ildiğine göre, Bay mezine karşı nümayişler yap· 

Grandi Bay Eden ile görüş· mışlardır. Nümayişleri bertaraf 
tüğü sırada tali ademi müda· etmek için tayyarelerle muka-
hale pomitesinin bir mütehas· bil nümayiş yapılmıştır. 
sıslar komitesi ihdas etmesini Salamanka, 14 (Radyo) -
kabule ltalyanın amade oldu· Son alınan haberlere göre, 
ğunıı söylemiştir. Bayan Passiyonaro Barselonda 

lngilizlerin talebi üzerine B. bir nutuk irad etmiş ve: 
Maiski mütehassıslar komitesi " Madridi kurtarma\c için 
meselesinin evelce müzakere İcab ederse Bilbaoyu feda et· 
edilmesini Sovyetlerin kabule meliyiz. Madridin sukutu, cum-
amade olup olmadıklarını huriyetçilerin idealinin sukutu 
Moskovadan sormuştur. Mos· demektir. " Demiştir. 
kovadan cevap alınır alınmaz Salamanka, 14 (Radyo) -
bir içtima aktedileceği ümid General Frankonun emri üze· 
edilmektedir. rine 2 Mayıs, ispanya için 

Londra, 14 (A.A.) - Birisi milli bayram günü olacaktır. 
muhafazakar mebus Düşes At· Barselon, 14 (A.A.) - Mü-
holl, birisi işçi partisinden Ba· dafaa komitesi matbuata laşa-
yan Viekinoon diğer birisi de ğıdaki notayı vermiştir. 
müstakil Bayan Rultbone ol· Sabahleyin saat 6 ya doğru 
mak üzere 5 kadından mürek- hangi millete mcnsub olduğu 
kep bir heyet dün lspanyaya belli olmıyan bir petrol va· 
hareket etmiştir. Bu heyet Is- puru Estaktit burnu açıkla· 

rında torpile çarpmıştır. Va· panyada bilhassa iaşe mese-
leleri etrafında tetkiklerde bu- purda muhafaza tertibatı mev· 
lunacaktır. cud olduğundan infilak hiçbir 

Londra, 14 (A.A.) _ Resmi zarar tevlid etmemiştir. 
mehafil Bilbaoya gitmekte olan Valenıiya, 14 (A.A.) - iki 

1 - asi gemi Barselon - Valensiya lngiliz ticaret gemi erine mu-
teallik kararın muvakkat ma- yolunu bombardıman etmiştir. 
ı.: ..... :... :,,........ ..t~ .. ı,.t.clir.ı.~. Maddi b,ur ~'1ı:rnJ"iv~ui7 ... '1\wa 
yüzünden hadis olmuş fili va
ziyetin mazide hukuki bir mi· 
safi mevcud olmadığından elas
tikiyetten mahrum bir si
yaset tesisine imkan olmadı
ğuu ilave eylemektedirler. 

Salamanka, 14 (Radyo) -
Esköryalde dün esir düşmüş 
olan Milisler, Madrid ve Es
köryal müdafaasında cumhu
riyetçilerin zayiatının maktul, 
esir ve mecruh olarak 500 
kişi olduğunu söylemişlerdir. 

Milislerin yeni bir tecavüz 
ve taarruzu da Sanfidelyaya 
yapılmış fakat g"ne muvaffa
kıyet temin etmemiştir. 

Madridde beynelmilel alay· 
lar, tankların ve topçu kuvet
lerinin himayesinde Koestes 
Dolayerdisese bir taarruz yap· 
mışlardır. Üniversite civarın· 
daki bu taarruzda 6 Milis 
tangı harap olmuştur. Bundan 
başka bir zırhlı tren de Pon· 

De Perdices ile üniversite 
Mahallesi arasında cumhuri· 
yetçiler tarafından tankların 
himayesinde yapılan taarruz 
defedilmiştir. Keza Casa Del 
Campoda diğer bir taarruz da 
defettik. 

Dört tank ile Madrid 2'a· 
rından cıkarak Fransız köprü
süne doğru giden bir treni 
ateşe verdik. Akşama doğru 
Guesta De La Perdicendc 
diğer bir taarruz başladı. Ta· 
arruz eden taburlardan biri 
munhasıran Çek, Rus ve Hol
landalıdan mürekkep idi. Bir 
Hollanda Albayı olan kuman· 
danı ölü olarak hastanemizde 
bulunmaktadır. Keza cephe
de iki de Fransız cesedi bul
duk. Düşman hatlarımız önün· 
de 78 ölü bıraktı . Bütün böl
gedeki zayiatı üçyüzü müte· 
cavizdir. 

Huesca bölgesinde yaptığı· 

Tarihe mUstanid zabıta romanı 

55 
Otto Bilz, ses çıkarmamak 

için bütün kuvvetini sarf etti. 
Fakat karyolanın yanındaki 
küçük masa üzerinde asid 
prüsik iğnesini görünce için· 
den: 

Eyvah... Mahvolduğuma 
artık kat'iyycn emin oluyo
rum. 

Dedi. 

Naklet/en : F. Ş. Benliolla 

ile sarıldığını gördü. Köpek· 
lerden lcurtulmalc belki müm
kün olabilirdi. Fakat yanm 
düzine kadar da gardiyan 
vardı. Bu azgın heriflerin el
lerinden canlı olarak kurtulmak 
imkanı yoktu ve bu gardiyan
lar Piyeri çabuk yakaladılar 
ve ellerini sımsıkı bağladık· 
tan sonra: 

4 

sayılır. Yalnız, Musevilikle hiç erkeg., in metresi of muştu da talebesinden Muıtafaya beı 
alakası olmayan yabancı bir sınıflı ilkmektep karne ve 
dili konuşup ta, kendi dilleri Dün akşam Yeni Sipahi larında Kemal adında bir şehadetnamesi vermekle maz· 
olan Türkçeyi öğrenmeğc ça· pazarı civarında bir vak'a çocuk, anası Hediyeyi tabanca nun Bay lsmail Fethinin ve 
hşmamaları, çok ayıptır. Din· olmuştur. Keçecilerde Şerefiye kurşunu ile göğsünden ağır bu şchadetnamcye imza etmek 
daşlarımın, uzun müddet bu sokağında oturan Kemalpa· surette yaralamıştır. Hediye, suretilc vazifesini ihmalden 

leke altında kalmalarından, ben şalı Mehmed o§fo on üç yaş- son zamanda kocası Mehmedi maznun öğretmen Şevketin 
de herkes gibi vicdanen çok -ı----------• ve oğlu Kemali bırakarak muhakemelerine dün şehrimiz 
muazzebim. ci hukuk dairesi yüksek ma- başka bir erke~in metresi ol· ağırceza mahkemesinde devam 

Ben ticaretle meşgulüm, kamına: muştu . Kemal, bundan fcv· edilmiştir. 
seyahatle alakam yoktu... Yal· Dilektir: kalade. müteessir olatak teda- Bu celsede talebe Mustafa. 
nız Türk olduğum için ve bu· Ben aslen lzmirli olup si· rik ettiği tabanca ile dün an· nın istinabe suretilc alınan 

1 d · b. "ft"ıhar duy· c·ııı·, nu"'fusta Mustafa o""lu Re- nesine rastlayınca bir el ateş k d b d b nun a erın ır ı 6 ifadesi 
0 

un u, un a eş sı· 
f ·ı ki ti etmek suretile onu sağ mc· duAıam için, vicdanımın em· ael Levi namı ı e yı ıyım. nıflı ilkmektebi ikmal ettiğini, 

b k- ""k mesi üzerinden yaralamıştır. rettiği yolda yürümek istiyo· Bu Musevi ismi ana uçu • hatta Yusuf adlı bir arkadi· 
· b f d Vak'adan sonra kaçan Kemal, rum. Eminim ki, memleketim lüğümde ba am tara ın an şile beraber derslerden müsavi 

h M • l. . 'bi konulmu• bı"r isim ise de bu· zabıtaca takib edilmiş ve ya· -· k "d seven er usevı ôcnım gı " numara aldığını, me tep ı a· d- ·· ·· günkü milli Türk harsim ve kalanmıştır. k • k"I k uşunur.. · d d . lt resi tarafından ura çe ı ere h "b ·ı b M • Hastane e te avı a ına ismini değictirmek için (Erol issiyahm itı arı c u usevı hh birincilik kendisine isabet et· 
" d · · (R"f t alınan yaralı kadının sı i Sezener)in mahkeme riyaseine a ımı değiştirıp yerme 1 a T hk"k tiğini bildirmiş, Yusufun da 

b k l. · · Sezai) adının konulmasını ve vaziyeti tehlikelidir. a ı ata M f verdiği iıtidanın ir ı ışesım mitddeiumumilikçc devam cdi· okunan ifadesinde usta anın 
aşakıya detcediyoruz: sicilli nüfustaki kaydımın bu ifadesinin teyit edildiği iÖ· 

•~l~zm:;:ir~as~l~iy~e~m~a~h~k~e~m;e;s~i i;k;in~---s~u;.;re~tl·e~t~amsİİhilih~inlli~d•ile .. r~im~. -~-~liy~o~r~. ~~::~·----•; rülmüştür. 
"d ı yük bir şiddetle başlamış ve Mektebin cıki Başöğretmeni mız harekat esnasında yüz tırmış olup bu torpı o ar ge· . h i 

m"ın·ın hamules"ıni tetkik ve yo- müdafaa ettikleri noktalann olan ve şimdi Gümüş ine t , • kadar esir aldık ve düşmana · f ,..~ • B 
• ·· d ehemmiyetini mildrik olan düş· rih ve cotra ya !>6 • etriı~nı · 200 ölü verdirdirdik. luna devam etmesıne musAi e k le: 1 

l d manın ciddi mukavemetile ar· izzet Namıktin l>u no ta ar Salamanka, 14 (A.A.) - etmiı et ir. , · ti 
Bilbao, 14 (A.A.) - Bil- şılaşmıştır. Bu sabah HUşman hakkınaa milumat istcnmı~ · Tebliğ: f k bao radvosu cumhuriyetçi şi· bu mevzileri tekrar ele geçir· Bay lzıet Namık, Şirince köyü Şimal orduları birinci ır aı ., b fi ld 

k li b. mek için toplu hücumlar yap· ilkokulunun eş sın1 ı o u· Santa Luteriada mevzilerimize mal orduları er anı ar ıye- b 
Sl.nı"n aşağıdakı" tebliğini neş- mışsa da kanlı zayiatla tardc· ğunu talebesi Mustafanın eş hücum eden firbin hükumet· ı ı d. kt ~ b"l ~ dilmiştir. Akşama doğru Ava a sınıfı iltma e ıp ç.ı ı5.nı ı • Çiyi kaçmağa mecbur ettik. retmektedir: 

•Euzkadı'dc saat 14 teki ve Biscaye bölgelerinde hare· dirmiştir. 200 ölü verdirdik ve bir mik· f 
d k Vaz"ıyet·, Burgos ve Guipozcoa ket devam etmekte idi. Bütün Mahkeme, bu şahitlerin i a-tar malzeme ele geçir i · d ı · kk 1 k 

Cephlerl.nde kayde değer bir- hedefler elde e i miştır. desini nazan di ate a ara 6 ıncı Fırka: Bu gece düş· 1 a 
şey yoktur. Avala ve Biascaya J l tb f iddia makamının muta easını • 

man Urgviold geçidindeki mev· f ta ya ma ua 1 dinlemi• ve suçluların bcraet· Zl.lcn"mı"zc hücum te•ebbüsünde cephelerinde bir istikşa ta- d"I 1· k il ~ " 
y • Muta ı ısan U anma.,a lerı"ne karar vermiştir. bulundu. Mukabil taarruz yap· arruzu sırasında düşmana miı- b I d I 

d. d.k at a 1 ar.. Hakaret davası tık ve düşmanı 100 kadar ölü him zayiat ver ır ı · 
14 

(AA) y 
G Roma, . . - arı T efevvühat ve hakaret su· verdirerek defettik. Saat 22 deki vaziyet: ui· • t ı L ndra hüku 

resmı gazc e er o • çundan a7rırcezada muhalee· Ce..., nup ordu.la~ı: ~~~~?~_& oozcoa cephesinde Libar r"·•\ .. ;" J\ilhan h~..ticr,i ha1'- • 5 . Al R. 
L .... ,a; ... UU\.O\.. uu~uacau uu~uu ktnQa ittihaz etmiş Olduğu lca· mesi bıten şotOr 1 ızanın 

zunu defettik. 3 Mitralyöz ve faaliyetini artırdı ve mevzile· rarlar ve bilhassa B. Baldvinin suçu sabit olmuş, sekiz ay 
birkaç esir aldık. rimizi bombardıman etti. Fa- avam kamarasında ve B. Ede· ağır hapsine karar verilmiştir. 

Bayonne, 14 ( A.A. ) - kat müessir surette mukabe· nin Liverpolda söylemiş ol- MahkOm oldu 
Bask hükı'.imcti matbuat bü· lede bulunduk. Avala, Biscaya duğu nutuklar dolayısile lngil· Başdurakta Çancılar çarşı· 
rosu asi gemilerinin Bilbaoya cephelerinde kıtaatımızın taz. tereye karşı mutedil bir lisan sında Cemali bıçakla yarala· 
3 kilometre yaklaşmakta ol- yiki devam etmektedir. Düş· k il ğ b ı 1 d 

u anma a aş amış ar ır. yıp öldürmC;kle maznun ara· doklarına dair olan haberleri manm zayiatı pek mühimdir. B 1 b b G 
unun a cra er azetta bacı Şerif 0.ı;.lu Mehmedin kat'i surette tckzib etmektedir. Burgos cephesinde Ovledo D l p 1 J 1 F 

5 
e opo o ngi tere ve ran· ağırcezada muhakemesi sona Matbuat bürosu sahile kuv· bölgesi topçuları Ovledo da· V 1 • h-k· t" 

sanın a ensıya u ume ıne ermiş ve öldürmek kasdi ol· vetli bataryalar yerleştirilmiş hiJinde düşman mevzilerini vermiş oldukları cevapların 
olduğunu ve bunların düşman şiddetle bombardıman ederek bu hükumetin bir yardım mu- maksızın ölüme sebebiyet ver· 
gemilerinin yaklaşmasına mü· bazı siperleri tahrip ettik. Ve kabilinde Fransa ve lngiltere· diği sabit olduğundan bir sc· 
maneat etmekte bulunduğunu düşmana mühim zayiat ver· ye lspanyol Fasında imtiyazlar ne üç ay hapsine karar veril· 
ilave etmektedir. dirdik. bahşetmesi teklifine karşı kafi miştir. 

Bir lngiliz gemisi tarafından Bilbao, 14 (A.A.) - Bilbao bir imtina teşkil etmemekte Çoban cazasın1 buldu 
araştırmalar yapılmış olduğuna radyosu Biscaye cephesi ha- olduğunu yazmaktadır. Foça kazasının Bağarası kö· 
dair çıkan haber dolayısile rekatı hakkında şu son haber- Yalnız bu teklifin nazarı yünün kesikler mevkiinde ldeh· 
bu geminin Santanderden ge· leri neşrediyor: itibare alınması hususu lspan- med Yılmaz kızı Lemanı zorla 
len ve açık denizde Almirante " Urguiola bölgesinde çok yol harbinin hitama ermesin kaçırarak kirletmekle maznun 
Cervera harp gemisi tarafın- ehemmiyetli iki mevzi zapte- talik edilmiştir. Şu halde ftal· Mehmed Yılmazın çobanı Oruç 
dan araştırılmış olan Seven dilmiştir. Bu hareket düşmanı ya da dahil olmak üzere ala- oğlu Velinin, Ağırcezada mu· 
Seas Spray gemisi olduğu be- pek sarsmış ve düşmana 150 kadar memleketler arasında bakemesi neticelenmiş ve suç•ı 
yan edilmektedir. Ancak bu ölü ve 600 yaralıya mal ol- sıkı bir itilaf hasıl olmadan sabit olduğundan altı sene, 
gemi Reagle ve Blanchc adın- muştur. Cumhuriyetçilerin ta· Fasın statusunda bir değişik· dört ay müddetle ağır hapse 
daki lngiliz torpidolarını ça- arruzu dün akşama doğru bü- lik yapılması imkanı yoktur. konulmasına karar verilmiştir. 
tuluş imkanı kalmadı. ettiği odaya götürülmüş buldu. 

Lükün hemşiresi ile yüzba- Bu hal, Piyerin cesaretini ar· 
şıdan takriben yarım saat ka· tırdı: 
dar eve) aynlmışb. Bu ayrılış - Bu vaziyet biraz lehi· 
ta bir faaliyet programına medir! 
istinad ediyordu. Diye düşündü. 

Genç kızla, genç yüzbaşı Bilhassa, gardiyanların oda· 
Lükü kurtarmak azmilc bütün nın kapısını kapayarak dışarı 
cesaretlerini toplıyarak hare· çıktıklarını görünce daha zi-
kete geçmişlerdı . yade memnun oldu. 

Piyer ile genç kız ve yuz- - Oooh, dedi, taliin bana 
başı arasında ayrılırken bir yar olacağına her vakit emin 
karar verilmişti. Piycr evciden olmalıyım... Şimdi uyumak 
hareket ettiği için yakalandığı lazım! 
takdirde yol üzerinde saza Ve derin bir uykuya daldı. 
benziyen bir iki nebatı biri- Ne kadar uyuduğunu bilmi· 
birine iliştirecekti. yordu. Fakat birisi tarafından 

Bavyeralı ve ne de PrusyalıI 
değilim; Limburglu bir Fla
manım. Ben de ruh itibarile 
senin gibi bir Belçikalı de· 
meğim. Bana cmniyd edebi· 
lirsin; senin dostun ve patro· 
nunun da dostuyum. Yarım 
saat kadar önümüzde serbest 
vakit vardır, hiçbir kimseden 
korkmadan serbestçe görüşe
biliriz. Beni dinliyor musun? 
iradene sahih bulunuyor mu· 
sun? 

Vakıa, Piyer Malen şaşır
mış bir halde idi. Fakat ıar
diyanın son sualine: 

- Bundan altı ay evci 
doktor Bilz karım ile otlumu 
korkunç bir ölümden kurtardı. 
Karım ile çocuğumu çok ıc· 
verim. Bu hadiseden birkaç 
gün sonra sarhoşlukla yaptı· 
ğım bir vazife hatasını da 
gizlemiştir. Bu suretle benim 
de hayatımı kurtarmış demek
tir. Bu sebcble ben doktora 
canla, başla bağlıyım. Esasen 
son sarhoşluğumun doktor 
Bilz tarafından saldanmuın· 
dan beri atızıma bir gıram 
alkol koymuş değilim. Şimdi 
ne kıratta adam olduğumu 
anladın, değil mi? -5-

Gartligan Prinvanç 
Bu hadiselerin şatoda ce

reyan ettiği sırada, Piyer Ma· 
len iltica ettiği ağacın ya· 
nm düzine kadar köpek 

- ileri .. Şatoya yürüf. 
Emrini verdiler. 
Pjyer, adeta tekme ve to

kat ile sevkc.dilmete başla
nınca kendi kendisine: 

Bu işaret, "yakayı ele ver- dürtüldüğünü hissederek uyan· 
dim. demekti. Piycr Malen dı ve başı ucunda gardiyan-
bir fırsattan istifade ederek lardan birisini gördü. Bu 

- irademe tamamen sahi· 
bim, hem de her zaman ol· 
duğu gibi.. Söyle, seni din· 
liyorum. 

- Evet.. Fakat bu doktor 
Bilı kimdir? 

bu işaretlerden birisini yapa· gardiyan Breşvonç idi. Piyer 
bildi. V c nihayet kendisini Malene: 
rene 8 numaralı, evelce firar - Malen, dedi, ben ne 

Dedi. 
- Kısa anlatacatım. 

- Pekili, çabuk ~· 

- Şa~nun baş hekimi .. 
- Ala .• Sonra?. 
- Şimdi ud meseleye 
-s- .. "'9 

- Eyvah, dedi, artık kur-
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Senede 20,000,000 
metre bez 

Nazilli kombinası ile Ege mühim 
bir sanayi merkezi oluyor 

Uşakta Yeni imar programı 
hazırlandı 

200,000 lira tahsisat ayrıldı. Halkevinde de 
Mimar Sinan gecesi tertib edildi 

lzmir, bir ticaret şehri ol· 
makla beraber aynı zamanda 
mühim bir sanayi şehridir. 

Şark sanayi ve pamuk men
sucat fabrikalarında daimi su· 
rette üç binden fazla işçi ça
lışmakta ve bu iki fabrika 
Ege mmtakasının yıllık pamuk 
rekoltesinin yarm olan 20,000 
balya pamuğu, iplik 'ffe kumaş 
haline getirmektedir. Bu iki 
fabrikanın yıllı~ mamulatı yir
mi milyon metre beze yakın
dır. Şark sanayi şirketi fabri
kası, daha ziyade iplik imal 
etmekte ve ·bu iplikleri, De
nizli havalisindeki dokuma 
tezgahlarının sahiplerine sat
maktadır. 

Fabrikalarda işçiler için dis· 
panserler ve yemek salonları 
vardır. Kaza ihtimali nazarı 
dikkate almarak muhtelif ted-
birler alınmıştır. 

Yün memıucatı Türk Anonim 
oirketinin yün kumaş imal edi-
len fabrikasında da sekiz yüz 
işçi çahşmaktadır. Bu fabrika 
Bu fabrika yün kumaş ve bat
taniye ile tente imal etmek
tedir. 

Bunlardan başka Kula ve 
Uşakta Çolakzadelerle Yılancı 
zadelere aid yün kumaş imal 
eden fabrikalarımız mevcuttur. 
Bütün bu fabrikalar, ince ve 
kalın istenilen evs9fta ve çok 
mükemmel kumaşlar imal et· 
mektedir. 

Yerli fabrikalarımızdaki iş· 
çilerin sıhhi durumları iyidir. 
Fabrikaların doktorları, işçile
rin sıhhi vaziyetlerile ehemmi
yetle alakadar olmaktadırlar. 

Yerli kumaş fabrikalarımız, 
llıer sene · hükümete mühim ................... 
Halkevi köşesi 

1 - Kız Lisesi direktörü 
Bay Necmeddin Onan tarafın
dan Evimizde verilmekte olan 
konferans serisinden ( Halk 
edebiyatı) mevzulu konferans, 
bugünkü Perşembe günü saat 
l 7 de verilecektir. Evimiz her
kese açıktır. 

2 - Bugünkü Perşembe 

günü saat 16 da köycülük ko
mite toplantısı ve gene bugün 
laat 17 de bu komitenin he
Yeti umumiye içt i maı vardır. 

3 - Bugünkü Perşembe 
ıünü saat 16,30 da Kitapsa
tay ve yayım komite toplan
tısı vardır. 

miktarda muamc1e ve istihlak 
vergisi vermektedirler.~ Diğer 
vergiler hususunda sanayii teş
vik kanunundan istifadeleri de 
büyüktür. 

Üç fabrika, senede iki mil
yon liraya yakın, muamele ve 
istihlak vergisi vermektedirler. 

Nazilli pamuklu dokuma 

kombinasının cumhuriyet bay· 
ramında açılma merasiminden 

sonra daimi faaliyete geçmesi 
ile Ege mıntakası, dokumacılık 

sanayii hususundaki ehemmiyet 
ve kıymeti birkaç misli daha 
artacaktır. 

Mülteci Habeşler 
tamamen silahsızdı. 

Londra, 14 (A.A.) - Roy
ter Ajansının öğrendiğine göre 

kadın, erkek ve çocuk 1300 
kadar Habeşli lngiliz s~mali· 
sine iltica etmiştir. Harrar 
mıntakasından geldikleri sanı · 

lan bu Habeşlilerin üzerinde 
hududu geçerken hiçbir silah 
bulunmamıştır. 

Bay Potemkin 
Moskovaya hareket etti 

Paris, 13 (A.A.) - Sov· 
yetler birliğinin Paris büyük 

elçisi olup hariciye halk ko
miser muavinliğine tayin edil

miş bulunan Potmkin buakşam 
Mosko\'aya hareket etmştir. 

Şuşnig 
Romaya gidiyor 

Viyana, 14 (Radyo)-Avus
turya Başbakanı Bay Şuşnig, 

. 
Uşak Halkevinde konser verilirken ------

Aydın Halkevinde_ Sinan gecesi 

Aydın (Hususi) - Evelki akşam Aydın Halkevinde Mimar· 
Sinan için bir toplantı yapıldı. Dil, Tarih şubesi başkanı ile 
Ar şubesi başkanı Bay Halit Ziya Uysal, büyük mimar hak
kında söylevler verdiler. Bundan sonra Halkevi orkestrası bir 
konser verdi. Toplantı, salonu dolduran gençlerin hep bir 
ağızdan söyledikleri On yıl marşı ile bitirildi. 

Uşaktan yazılıyor: 
Şehir Meclisi mesaisine de

vamdadır.. Verilen kararlara 
göre, elektrik işi tamamile Be· 
tediyeye geçmiştir. Şirketle ak· 
tolunan alım satım mukavele· 
namesi Meclisçe tedkik ve tas· 
vip edilmiştir. Karar, sevinçle 
karşılanmıştır. Bu suretle Be· 
lediye bütçesi her yıl 1 O bin 

lira kazanacak ve şehre daha 
fazla ışık verilecektir. 

Beş yıllık bir imar progra· 
mı <la hazırlanmıştır. Esasları 

şunlardır: 
Parke ve diğer yollar, ka· 

nalizasyon, yeniden büyük bir 
elektrik rnakinesi mübayaası, 
elektrik şirketi satın alma tah· 
sisatı, yeniden bir arazoz da
ha mübayaası, park ve bahçe-
ler meydana getirilmesi, umu· 
mi haller ve lonca mahalleri 
tesisi, stadyom, şehrin ıçme 
suyu, Belediye binası. 

Bu işlerin yapılması ıçın 
programa 200,ÇOO lira tahsi· 
sat konmuştur. Bu para beş 
yılda sarfolunacak ve yukarı· 
da adı geçen tesisler meyda· 
na getirilecektir. 
Uşak .- Büyük mimar Si

nan için Halkevimizde parlak 
bir gece tertip edilmiştir. Sa
londa 800 kişiden faz\a Uşaklı 
vardı.. Muhtelif söylevler ve· 
rildi. Bu meyada Dil, Tarih, 
Edebiyat ,şubesi namına Bay 
Alinin verdiği söylev alaka ile 
dinlendi. Toplantıya Halkevi 
bando ve incesaz takımı işti· 
rak ettiği gibi bir filim de 

gösterildi. __ _. ....... - - -
Gedizde verilen müsamere İtalya Başbakanı, Bay Musso-

lini ile konuşmak üzere bu ya kında . 
ayın 22 sinde Romaya gide- görüşecekler .. 
cektir. Tokyo, 14 (A.A.) - Sov-

Bay Hikmet Çınar uetler birliği büyük elçisi B. 
Batıkesir nüfus müdürü Bay Yürenev dün buraya dönmüş· 

Hikmet Çınar on beş gün tür. Öğrenildiğine göre, biiyük 
izinle şehrimize gelmiştir. elçi pek yakında hariciye na· 

Bay Rauf inan zırı B. Sato ile Sovyetlcr bir· 

Bir haftadan beri rahatsız !iği · Japonya münasebetleri hak· 
bulunan kültür direktör mua· kında uzun ve tafsilatlı bir 
vini Bay Rauf İnan iyileşmiş, görüşmede bulunacaktır. 
dünden itibaren vazifesine de- Rusyada 
vama başlamıştır. Kadın taburları IAğvoluyor 
Harmandahda bir maç Varşov;,~ 14 ( Radyo ) -
Harmandalıdan yazılıyor: Moskovadan alınan bir habere 
Pazar günü Harmandalı kö- göre, Kremlin sarayında Bay 

yünde Kaklıç ve Harmandalı G edizden bildiriliyo r: G ediz spor kulübü gençleri 10 Nisan Voroşilofun riyasetinde bir 
genç takımları arasında bir cumartesi akşamı İnönü okulu salonunda "Kozanoğlu,, piyesini içtima yapılmış ve Gepeonun 
fudbol maçı olmuş ve Har· temsil etmişlerdir. Gençler bu piyesin temsilinde büyiik bir feshine ve kadın taburlarının 
mandalı 2 - l galip gelmiştir. muvaffakıyet göstermiş ve halkın takdirlerini kazanmışlardır. da lağvına karar verilmiştir. 
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F t A 1 • çıktı ve süzülmeğe başladı. mışlardı . Misafirde derin bir - Öldüler mi? 1 r 1 n a ) Ali, sahilde durmuş, mendilini yorgunluk sızıyordu . Gözle- - öldüler kaptan ... 
sallıyor ve arkadaşını uğurlu- rinde, bir felaketi haber vere· Fırtına Ali, iri yumruklarını 
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yordu.. cek olanlara mahsus tereddüt şakaklarına vurarak inledi: 
Eve döndiiğü vakit, karısına: ve parıltılnr vardı. - Allahıml.. Hem de söy· 
- Zeliha! - dedi • ben bu Ali, onu kolundan tutarak lemiştim ona: 

Osman reis ve Fırtına Ali, 
canlan, kardeşi ve oğulları 
kadftr sevdikleri Rüzgar Ah
llledin düğünü için ne müm· 
lcünse yapmışlardı .. 

1 
Ertesi gece haremlik, sel,!m

b~ :ğlence içinde idi. Adanın 
Utun genç korsanları, Osman 

r .. 
cısın konağında toplanmış-

~~dı .. Çalıyor, içiyor, oynuyor, 
6 enıyorlardı. 

Keza, selamlıktan da kına 
f ecesinin eğlence sesleri ge· 
1Yordu. 

Sabah şefak sökerken, Rüz· 
d de Ar 

evel kendisine hediye ettiği 
gemide denizlere açılıyordu. 
Gemide üç ihtiyar korsanla 
yeni gelin ve güveyi vardı . 

Ali, limana kadar gelerek 
onu uğurlarken, kulağına fısıl· 
damıştı: 

- Bana bak, Rüzgar; pek 
açılma!.. Yalnızsın. Yanında 
iyi arkadaş yok. Şöyle bir ha
valan, dön!. 

Rüzgar Ahmed güldü: 
- Yok kaptnn, korkma seni 

Rüzgar işini bilir .. 
Benden sana söylemek 
• 1 

gidişi hiç beğenmed im. Başına sarstı: - Gitme Rüzgar!.. Deniz· 
bir iş gelse, üç ihtiyar kor- - S öyle kel dayı!... Ne var, lere fazla açılma! 
sanla ne yapeıb ilir?. İ çimde Rüzgar Ahmed de geldi mi?. Demiştim. Dinlemedi beni, 
garib bir üzüntü var. Keşki İhtiyar gemici boynunu büktü: kendi gençliğin'e yazık etti. 
salmasaydık onu... - G elmedi -diye mırıldandı· Tüh, yazıklar oldu, ona da, 

* "'"' kimse gelmedi , yalnız ben karısına da ... 
Çok değil, bir hafta geç· geldim! Sonra, ihtiyarı kolundan ya· 

mişti. ihtiyar korsanlardan biri, Fırtına Alinin kafasında bir kaladı: 
Fırtına Alinin kapısını çalı· şimşek çaktı. Gözleri, kıvılcım· - Yürül • dedi • dışarıya 
yardu. larla yanıp tutuşuyordu: çıkalım.. Benimki duymasın 

Ali pencereden bakmış ve - Sakın!... bunu.. Liman kahvelerinden 
onu tanımıştı.. Kalbi, endişe Diye bağırdı. ihtiyar gemici birine gidelim, orada anla-
ile burkulur gibi oldu; hafif bir fısıltı halinde: tırsın! 

- Hayırdır inşaallah... - Evet ·dedi- onları kay· Fırtına Ali bunu müteakıp 
Ve süratle inmeğe başladı. bettik: uşağa döndü: 

u ır d - Sonu var -

Saytal ~ 

Bu da bir tip 
Bundan beş sene evcldi. 

Hemşerim " bir köylü ile dut 
ağacının dibinde hasır üstünde 
oturuyorduk.. Bana, u1.aktan 
geçen birini gösterdi. Zaten 
kısa olan boyu, kamburluğun 
da tazyikile yarıdan fazla inmiş. 
Çenesi, neredeyse, dizlerine 
dokunacak. Hiç bakmadan, 
herkese dargın ve düşman 
gibi, duvar dibinden yürüyüp 
geçti. Hımşerim: 

- Sen onu tanımazsın ·dedi· 
ona mastı bacak Mestan der
lerdi. Sen o vakitler çocuktun .. 

- Kim bu adam, eski bir 
efe, bir kahraman, bir hayır 
sahibi mi? 

- Yok canım, ben gibi 
kitap görmemişin biri. Amma, 
seferberlik içinde, bu herifin 
kırmadığı ceviz yoktur. Köyün 
Venizelosu idi.. Şimdi bak, 
burnunu yere dayamış da öyle 
gidiyor. 

- Ne yapardı o?. 
- Seferberlik çıktığı yıl· 

larda şöyle böyle otuzbeşlikti .. 
Kasabada ( ..... ) oğlunun kah· 
yasıydı. Cahil amma, çarıklı .. 
Her yere dalar, çıkardı. Bü· 
yüklerin yanında, elpençe di
van durur, kendini sevdirmeğe 
çalışırdı .. Yaptı da herifçi oğ· 
luL. Onlardan yüz bulunca bu 
sefer de köylünün başına bay· 
rak dikti. 

Sittin sene askere gitmedi. 
Köyde ihtiyarlar hat boyuna 
muhafız neferliğile gittiler. O 
köyde karı kızanla kaldı. Ka
sabaya bir kaymakam mı geldi, 
o hemen, bir koyun alır: 

- Ağanın selamı var! 
Diye dayanırdı. Boş döndüğü 

de olmazdı. Hiç vergi verme· 
diğine kalıbımı basarım. Tah
si\dardan rüşvet alırmış, diye 
de duyduk. Elalt:m, karı kızan 
cahil kısmından fazla vergi 
sızdırıp yutuyorlarmış!.. 

Bir jandarma onbaşısı gel
di mi, hemen ona bir piyaz .. 
Anan ekşi, baban yahşi, dost, 

lcanciğer kardeş olurdu. Sa
manlığında en aşağısı on tane 
asker kaçağı yatardı. 

- Lütf P.n çeviriniz -

Aydında 

Kızılay kongtesi 
kararları 

Aydın, (Hususi) - Kızılay 

kurumunun yıll ı k kongresi dün 
Halkevind~ avukat Bay Ahmed 
Nesibin başkar: lığı altında top· 
landı. Kurumun bir yıllık ça
lışma raporu okundu, bir yılda 
mahalli yoksullara 339 liralık, 

ilkokullardaki yoksul talebe· 
lere de 148 liralık yardımc.:la 
bulunulmuştur. 

Rapor ittifakla kabul, idare 
heyetine de teşekkür edildi. 

Yeni yıl büdçesi 5635 lira olarak 
düzenlendikten sonra kur'a 
ile idare heyetinden çeki -
len Bayan Hümeyra Çiftçi, 
Emin, Ömer, Rifat ve Dr. 
Bay Hayri tekrar merkez kon
gresi delege liklerine de say· 
lavlarımızdnn Bay Adnan Men· 
deres, Bay Nuri Göktepe ve 
Bay Nazmi Topçu seçildiler. 

Kızılay kurumu geçen yıl 
üye taahhüdlcrini ortaklardan 
aynen almıştı. Bunun iyi ne· 
tice verdiği anlaşıldığından bu 
yıl da nahiye ve köylerdeki 
üyelerden yıll ık taahhüdleri
nin mahsul zamanı ayniyat 
olarak alınması karar laştınldı. 
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terek arzularının bir ifadesidir. 
Oündenberi Belgradda Yugos· 
lavyanın dostu ve müttefiki 
Türkiyenin bayrakları dalga
lanmaktadır. Belgrad bu bay
rakları Türkiye Reisicumhuru 
Kamal Atatürkün, Başvekil İs· 
met İnönünün, Hariciye Ve· 
kili Dr. Arasın ve milletler 
arasında sulh eserinin şerefle· 
rine çekmiştir. Bu bayraklar 
Türk milletinin misafirlerimiz 
bulunan muhterem mümessil· 
!erine karşı biitün Yugoslav 
milletinin hakiki hissiyatının 
gözle görülür birer ifadesidir. 
iki devlet adamına karşı gös
terilen bu sempati bütün Türk 
milletine hitap eylemektedir.,, 

Gazete bundan sonra iki 
başvekil arasında yapılan mü· 
zakerclerden bahsederek di· 
yor ki: 

"Yabancı memleketler gaze· 
tclcrinin de tebarüz ettırdik· 
lerinc göre, bu görüşmelerde 
çok mühim beynelmilel mese· 
leler mevzubahs edilmiş ve 
bugünün bütün meseleleri göz
den geçirilmiştir. Bununla be· 
raber ayrıca yeni bir sarih 
netice beklenilmemelidir. Ak
denizdeki vaziyet mnliimdur. 
Gerek Türkiyenin gerek Yu
nanistanın halya ile anlaşma· 
lan vardır. Son zamanlarda 
Yugoslavyada aynı bir anlaş
ma yapmıştır. Bu suretle Ati
na konferansının Balkan an· 
tantı azalarının ltalya ile mü
nasebetlerini tanzim etmeleri 
hakkındaki tavsiyeleri filiyat 
mevkiine çıkarılmış bulun· 
maktadır. 

Diğer taraftan bütün gaze· 
teler dost ve müttefik Türkiye 
hakkkındn Yugoslav gazete
lerinin hararetli neşriyatına 
geniş bir yer veren Türk ga· 
zetelerinin Belgradda General 
ismet lnönü ve Dr. Arasa 
yapılan hararetli hiisnü kabulü 
dolayısilc yazdıkları yazıları 
geniş surette iktibas eylemek
tedirler. 

Yugoslav gazeteleri ezcümle 
Ulus, Cumhuriyet, Haber ve 
Journal D'Orient gszetelerinin 
makalelerini geniş hulasa ha· 
!inde vermektedi ... 

Belgrad, 14 (A.A.) - Dün 
akşam çıkan gazeteler Başve
kil lnönü ile Hariciye Vekili 
Rüşdti Arasın hükumet mı>r· 

kezinrleki ikametlrrine dair 

Köye gelen asker mektupları 
yok mu; hepsini açar açar, 
okurdu.. Mü-. ezziin bile bur· 
nuna girmiş .. Mescidin duvar
ları yıkılm1ştı. Hocayı ınuç.u 
~ibi birbuçuk ay çalıştırdı. 

Duvar bitince Evkaftan bir 
memur getirdi, evine götürdü. 
Bılmem ne kadara keşfini yap· 
tırmış, çekmiş parayı .. 

Bunları anlatan hemşerimi 
dün gördüm. Bana, mashba· 
cak Mestanın öldüğünü söy
ledi ve omuzuma vurarak: 

- Bilir misin ·dedi- neymiş 

o adam? 
- Neymiş?. 

- Ermenidcn dönme değil 
miymiş?. Tuuuuh Allah müs
t;ıh:ıkını vnc;in k,.c.ski vaktindı-
cuı"'"' a ....... ,.,._.. , • 

~------.-:.•_...------~ 

en ufak teferrüata kadar bü-
tün haberlere sayfalarında ge
niş bir ye/ ayırmaktadırlar. 

Rravda gazetesi bu husus
taki haberlerin baştarafındaki 
tefsirlerinde bilhassa Türkiye
nin iki kıymetli devlet adamı
nın Belgraddaki ikametlerin
den istifade ederek Yugoslav· 
yarım hükumet reisi Stoyadi· 
noviç ile halihazırdaki mühim 
beynelmilel meseleler, millet
lerin sulh yolundan ayrılmala
rına mani olmak için sarfedi
len gayretler ve mütekabil 
teşriki mesai hakkında görüş
tüklerini yazmaktadır. 

Bu gazete tefsirlerine de· 
vamla iki müttefik devlet rei
sinin Pazartesi günü akşamı 
iki büyük şefin kral birinci 
Aleksandr ile Kamal Atatür
kün tesis ettikleri Türkiye ile 
Yugoslavya arasındaki sıkı ve 
sağlam teşriki mesaiyi teyid 
eder mahiyette nutuklar söy· 
lcmişlerdir. 

Türkiye ile Yugoslavya ara· 
sında sulhun sağlamlaştırılması 
için sarfedilen bu gayretler 
şimdiye kadar semeredar ve 
mühim neticeler vererek Bal
kanlarda sükunetin idamesine 
ve sulha karşı olan imanın 
kuvvetlenmesine hizmet etmiş· 
tir. Bu tez&hürler iki memle
ketin sağlamlığını isbat etmiş 
olan Balkan anlaşmasının çer
çevesi dahilinde Avrupa sul· 
hunun amilleri olduğunu gös· 
termektedirler. Bu, ayni za
manda Cenevrenin müessir fa
aliyetinin de bir tezahürüdür. 

Pazartesi akşamı Stoyadino· 
viç ile İnönü tarafından söy
lenen nutuklar iki devlet ara
sındaki dostant anlaşmanın ve 
Ankara ile Belgradı birleşti· 
ren büyük ittifakın bir vesi· 
kası mahiyetindedirler. 

Belgrad, 14 (Radyo) - Tür
kiye - Yugoslavya arasındaki 
kültür anlaşmasının ilk nişanesi 
olarak Belgrnddn prens Pol 
müzesin<le (Türkiye güzel sa
natlar ve resim sergisi) açıl
mıştır. 

Sergi bugün açılırken büyük 
merasim yapılmış, saltanat na
ibi Son Altes Roayal prens 
Polle saltanat niyabeti azaları, 
Tlirkiye Başbakanı General 
ismet fnönü: Hariciye Vekili 
Bay Rüştü Aras, Başbakan B. 
Stoyadinoviç, Türkiyenin Bel
grad büyük elçisi Bay Haydar 
ve elçilik erkanile diğer elçiler, 
Türk ve Yugoslav gazetecileri 
merasimde hnzır bulunmuş
lardır. 

Yugoslavya Kültür Bakanı 
Bay Dobriva lstoyepaviç, bir 
nutuk iradederek Yugoslav 
ulusunun, diğer bütün uluslar
dan fozln Türk milletinin kud
-ret, mukavemet ve samimiye· 
tine vakıf olduğunu, onun için 
Türk milletine dostluk elini 
uzattığını söylemiş ve demiş
tir ki: 

- Türk ulusunun fevkelbc· 
şer mesai sarfile elde ettiği 
yüksek semereleri bütün cihanı 
ve bizleri hayrette bırakıyor. 
Bu inkılabı yaratan Türkiye 
cumhurreisi son Ekselans Ata
türkii savvı il~ a rı.a rım 

rad elçisi Bay Ali Haydar 
Akbay mukabelede bulunmuş, 
Belgradda ilk defa açılan bu 
serginin açılışından mütevellit 
sevinçlerini söylemiş, Son Al
tes Rovayal Prens Pola sergi
yi himayelerine almak lfüfunu 
gösterdiklerinden teşekkür et
miştir. 

Sergiginin küşad merasimin· 
den sonra General ismet İnö
nü, Bay Rüşdü Aras ve mai· 
yctleri ile Bay Stoyadinoviç, 
Yugoslavya millet meclisi reisi 
Bny fstevan Çiriç, Milli Mü
dafaa Bakanı Bay. Mariç tay· 
yare meydanına giderek Yu· 
geslav tayyarecilerinin mahi· 
rane akrobasi uçuşlarını sey· 
retmişlerdir. 

General ismet İnönü ve B. 
R,iişdü Aras, refakatlerinde 
bazı Türk gazetecileri bulun· 
duğu halde öğleden sonra hu· 
susi trenle Adriyatik seyaha· 
tine çıkmışlardır. Bir kısım 
Türk gazetecileri Belgradda 
kalmışlardır. Y ugoslavyanın 
muhtelif şehirlerini gezecek
lerdir. 

Belgrad 14 (Radyo) - Bu· 
radakı Türk gazetecileri, Yu
goslavya matbuat müdürlü
ğünü ziyaret etmişlerdir. Cum· 
huriyet gazetesi yazı işleri mü
diirü Bay Abidin Daver, umum 
müdürlükteki kısa dalgalı rad
yo merkezinden Türkçe söy· 
}ediği sözlerle Yugoslavyada 
Türk gazetecilerine gösterilen 
fevkalade hüsnü kabulden te .. 
şekkürlerini bildirmiştir. Yu
goslavya saltanat niyabeti şu· 

rası, Bay Abidin Davere Yu
goslav tacı rütbesinin ikinci 
nişanını tevcih etmiştir. 

Belgrad, 14 (Radyo) - Bu· 
gün saat sekize çeyrek kala 
Türk güzel san'atlar ve resim 
sergisinin prens Pot müzesin
de açılmlası münasebetile Türle 
güzel san'atları hakkında Türk
çe bir konferans verilmiştir. 

Ayrıca Yugoslavya ricalin
den Bay Süleyman Pasiç tara
fından da (General İsmet İn
önüniin siyasi hayatı ve icra· 
atı) hakkında mühim bir kon· 
ferans verilmiştir. 

ANADOLU - Bu konfe
rans, lzmirdc radyosu bulu
nanlar tarafından da zevkle 
dinlenmiştir. Çarşıdaki lokan
talarla kahvehanelerdeki rad
yolaı ın bu konferansları neş· 

rettikleri sırada halk toplan· 
mış ve konferansı dinlemiştir. 

Belgrad, 14 ( Radyo ) -
Bugünkii Pravda gazetesinde 
çıkan başmakalede (barış için) 
başlığı altında lsınt!t İnönü 
ve Rüştü Arasın yalnız Balkan 
antantı ile küçük antant için 
değil, aynı zamanda cihan 
barışı için yaptıkları büyük 
hizmetlerden takdirle bahse· 
dilmaktedir. Başmakalede ez
ciimle deniliyor ki: 

"Türkiye-Yugoslavya anlaş
ması, Balkan antantı için mü· 
him bir amildir. Balkan an
tantının ehemmiyet ve kıymeti 
o derece büyüktür ki bunun 
ehemmiyeti ıçın ne yazılsa 
azdır. "Balkan Balkırnlıların· 
dır,, sözü Balkan antantı sa

hakıkat olmuşturr. 

sımdi en t>m:n bir 

Avam kamarasında 
- Başı 1 nci sahifede -

yükseltmek niyetinde bulunmadı~· 
pa dair meclise temiu9t \'ermeıini 

isterim. 
n. ~evillc ÇcmbC'rlayıı n~nğı· 

dnki CC\"iJbJ \'ermiştir: 

- İngiliz lirnsıno niabetle bir 
altın f iatinin idawe&i balen hfik(h 
metin siyasetinde mcvcud değildir. 

D. Doothby hil&bare şu ıuali 

sormuştur: 

- Maliye Nazırı İngiliz, Fran· 
sız ve Amcıriknn para anlaşma ının 
i~leme&inden memnun mudur? Bu 
anlnfmn diğer iki lıükumeıi haber· 
dar etmeden bu ilç dö\'izdcn biri· 
nio altın kıymetinde yapılacak lıir 

değişikliği gayri mümkün kılını· 
yor mu? 

H. Ne\ille ÇcmlJerlııynec {U • 

\'ahı \'Crmi,.ıir: 

- Üçler para anlaşmasının 
tatbik tarzından memnunum. 
Bu anlaşmanın hedı>fi beynel· 
milel döviz sisteminde miim· 
kün olauğu kadar büyük bir 
müvazcnc temin etmek ve bu 
anlaşmaya dahil hükumetler
den birinin para üzerinde ya· 
pacağı muhtemel bir hareket
le bu sistemi haleldar etme
sine mümkiin olduğu kadar 
mani olacaktır. Bu anlaşma 
muhtelif dövizlerin altın kıy-

metlerine herhangi bir refe· 
ıans kaydını ihtiva etmemek
tedir. 

B. Doothby .bundan sonra 
şu suali sormuştur: 

- Maliye Nazırı Fran~a ve 
Amerika ile da~1a geniş ve 
daimi mahiyette bir anlaşma 
vücude getirmek üzere halen 
müzakerelere girişmek niyetin· 
de midir? 

B. Neville Çcmberlaynın bu 
sua!e "hayır,, cevabı vermesi 
Üzerine muhtelif partilere men· 
sub birçok mebuslar protesto· 
da bulunmuşlar ve Maliye Na· 
zırını aşağıdaki tnsrihatta bu· 
lunmağa icbar etmişlerdir: 

"Bu söylediklerim anlaşma 
ile uyuşmaz şeyler değildir. Bu 
anlaşmanın beynelmiiel tica
ret üzerinde fena tesirler icra 
eden kayıdları kaldırmağn ma· 
tuf yeni tedbirlerle gcnişletile· 
ceğini zamanında bildirmiştik. 
Bu müzakerelere girmek niye-
tinde değilim demedim. Yal· 
nız şimdilik bunu yapmağı 
düşünmüyorum dedim. Bunla· 
rın yapılması için ınüsaid şe· 
raiti beklemek lfızımdır. 

Sofya, 14 (Radyo) - Bul· 
gar gazeteleri, General İsmet 
İnönü ve Bay Rüştü Arasın 
Bclgrad ziyaretlerini büyük 
eht mmiyctle kaydederek Tiır· 
kiye· Yugoslavya anlaşmasının 
takviyesi, Balkan antantının 
takviyesi demek olduğunu ya· 
zıyorlar. 

Belgrnd, 14 (Radyo) - Ro
manya, Yunanistan ve Çekos· 
loı:akya gazeteleri, Türkiye 
Başbakanının Belgrnd ziyare
tinin çok mühim olduğunu, bu 
yede barışın kuvvet bulduğunu 
yazıyorlar. . 

F ransıı gazeteleri de Bal· 
kanlarda sulhun istikrarında 
amil olan bu ziyaretin ehem· 
miyctini tebarüz ettiriyorlar. 

fstanbul, 14 ( Hususi ) -
Başbakanımız ismet f nönü, bu 
gün Yugoslavyadaki tayyare 
fabrikasını gezdikten sonra 
Bosnaya hareket eylemişlerdir. 

Başbakanımız, Bosrıadan 
sonra Dalmaçya sahillerine gi
deceklerdir. 

lstanbul, 14 (Hususi)-Baş
bakanımız ismet lnönü ile Yu· 
goslavya Başbakanı Bay Sto
yadinoviç arasında cereyan 
eden müzakereler, son drrecc 
samimi olmuştur. Her ikı hü
kumet reisi, bütün siyasi me· 
seleleri gözden geçirmişlerdir. 
Buna dair resmi bir tebliğ 

unanist , mii .. ıefi er i ii -
metini kazanmış, it ifak vecibele· 

rini yap<ıcak vaziyete geçmiştir 
Atina, 14 (A.A.) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Başvekil dün Pirede Ticaret 

ve Sanayi odası tarafından 
verilen ziyafette söylediği nu-
tukta yapılan siyasi değişikli
ğin daimi ve kat'i olduğunu 
kaydettikten ve bfüün sosyal 
sınıflar lehinde ve huzur, ni
zam, sükun ve emniyet için 
memleketin kalkınması yolun
da hükumet tarafından alınan 
tedbirleri hatırlattıktan sonra 
Yunanistanın bugün miittefik
lerinin tam itimad ve hürme
tine mazhar olduğunu ve itti
fak vccibel~rini ifa edecek va
ziyette bulunduğunu söylc
mıştir. 

Başvekil Metaksns, Balkkn 
antantının son şubatta Atinada 
yaptığı konferansta her za· 
mandan daha kuvvetli çıktı· 
ğını ve bu antantın Balkanlnra 
kuvvetli bir barış müessesesi 
ve Avrupanın da en sağlam 
kovalisyonlarından biri oldu
ğunu kayd~derck demiştir ki: 

- Yunanistan siyasetinin 
ana prensibi Balkan müttefik
lerile tesanüt ve barışın mü
dafaası olmuş ve daima böyle 
olacıı.ktır. 

Bay Metaksas Elen ınilJeti

nin memleketin kalkınması 
için yaptığı takdir ve hayran
lığa ~ayan fedakarlıkları kay· 
detmiş ve mütcakıben bütiin 

f zıuir gazete· 
lcrinde c;ıılıf:ın he, 
muharrir nrkndJ· 
şın hazırlamakta 

olduğu lm mü· 
keııımel eserde 
Egenin tnrihi, coğ· 
rufi uıaluın:ıtıııı, 

i tih ~1.ıı, ihracat, 

kültür, lı pıı<lır· 

lık hareketlerini, 
hol rcı:inıli olur.ık 
bulncakı;ıııu. 

Türkçe
Fransızca 

• Bu k ~dır ın ı· 

k nımcl lıir c ur, 
E;t>ılc ilk ıh•fo 

ı;ıkt)or. Fgeıl .. ki 
u-ı:ırı·ıtik.ı. hnrn· 
hr.kr, m"~bur ş • 
lıi rlcr lıakkınıla 

nrnnıl.ııı nıahiınnt 

lnı c·0 rJe 1 ola;· 
Cıl Oıtlııu:ıc.ıı~ı gt• 
bi ) eri i 'e ccııe· 
bi bütün ıııüe e

sclcrin, hııll.ı kii· 
çük e ııafın d hi 
adre leri h.1luun· 
caktır. 

Eserin lı:rtibi. 

ne Ticnrd m l· 

lıaaSltı l ı oa 1 ili• 

nı ı ş t ı r. T.ıfıoilat 

Au3dolu maıhaa· 

timdn 2776 tele· 

memleketlerin çektiği beynel• 
milel ticaret zorluklanndan 
bahsederek bunların izalesinin 
Yunanistan gibi küçük mem· 
leketlere bağlı bulunmadığını 
bununla beraber hükumetin 
hususi teşebbüsü teşvik ede
ceğini çünkü teşebbüs fikrinin 
Yunan milletinin mümeyyiz 
vasfı olduğunu söylemiştir. 

Bu akşamki program 
Öğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk 

musikisi, 12,50 havadis, 13,05 
mulıtelif plak r1eşriyatı, 14,00 
son. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 plakla dans mu· 
sikisi, 19,30 ı,..onferans, dok
tor Selim An 'ed tarafmdnn 
(Barsak tufey latı) 20,00 Sadi 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 Ômer Rıza tarafından 
Arapça söylev, 20,45 Safiye 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları 
Saat ayarı, 21, 15 orkestra. 

Saat 22, 15 Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün pro
gramı, 22,50 plakla sololar, 
ve operd parçaları, 23,00 son. 

T üı·k A. Şirketinin 

mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam 

Yeni yar tııaca<'~ını 

Zarif Ve ucuzdur 

elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

! 0 Birinci kordonda 186 numaradn 
• ŞARK HALI T. A. Ş. 
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Abidin, Celal ve Hayrettinin 
Emlak ve Eytam bankasından 
Ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği lzmir· 
de Güzelyalı Şaban zade so· 
kağmda 17 eski 15 taj No. h 
1
eve kapıdan girilince ufak 
bahçe ve bir koridor üzerin
de 8 oda, yukarıda ayni şe· 
lalde, bahçede hela, alt katta 
bir mutbak kumpanya suyu 
Ve elektrik tesisata bulunan 
13()() lira kıymetli bu evin 
bıülkiyeti açık arhrma suretile 
Ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu mu· 
cibince bir defaya mahsus ol· 
ınak şartile artırması 19/5/937 
Çarşamba günü saat 11 de 
İcra dairemiz içinde yapılmak 
Üzere 30 gün müddetle satı
lığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numarala kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
&adif olması hasabile kıyme· 
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla
cakhr. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka
nunu hükümlerine göre yapı
lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlarm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
İtibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı ınüsbitelerile birlıkte me· 
ınuriyetimize bildirmeleri ica
beder. 

Aksi halde hakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 7/5/ 
1937 tarihinden itibaren şart
name herkese açıkıır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te· 
lninat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37 /1443 dosya numaraiile 
lzrnir 1 inci icra memurluğuna 
ıtıüracaatları ilan olunur. 505 

lzmir 2 inci icra m. dan: 
Mehmet Rüştü ve Rasimin 

emlak ve eytam bankasından 
Ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği lz
lrıirde eski Mahmudiye ve 
Bahriye caddeleri mevkiinde 
\c yeni büyük tuhafiyeciler 
Çarşısında kain 27 No. lı ma
fcvkane oda mağazanın önü 
8 metrelik ara sokak, sağı 
28 ve solu 26 ve arkası 20 
Ve 21 No. lı dükkanlarla mah
dut 1400 Jira kıymetli işbu 
llıafevkani oda mağazanın 
lnülkiyeti açık artırma suretilc 
"c 844 numaralı emlak ve 
'>'tam bankası kanunu muci· 
bince bir def aya mahsus ol· 
ll'ıak şartile artırması 19/5/37 
~amba günü saat 11 de 
~~a dairemiz içinde yapılmak 
~zere 30 gün müddetle satı· 
1ta konuldu. 
b Bu artırma neticesinde satış 
.edeli tahmin olunan kıyme

:1n yüzde yetmiş beşini bu
Ursa en çok artırana ihalesi 
~apılacaktır. Aksi takdirde 
280 numaralı kanuna göre 

lttış geri bırakılacaktır. Satış 
~tfin para ile olup müşteri· 
• 1nden yalnız yüzde ikibuçuk 
dclJaliye masrafı alınır. işbu 
tayri menkul üzerinden her· 
~ngi bir şekilde hak talebin· 

c bulunanlar ellerindeki res· 
lbi vesaik ile birlikte yirmi 

n zarfında lzmir icrasına 

r • 

•NCA 
. "' 

o~ur' 
( 

Gümrük muhafaza taburu_ 
satın alma ll:omisyonundan_ 

. lzmi~ GümrUk . muhaf~za alayı birinci tahur. ihliy!14ı içi,rı , 
29/37937 tarihinde açık eksiltmeye konulan• 635-kilo ,zc:y~in~. · 
yağı ve 600 kilo sabunun ikinci eksiltmesinde de talip çıkma·,. 
dığından geriye kalan 300 kilo zeytinyağı ile 300 kilo ,sabun , 
pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. Zeytinyatının be~rr 
kilosu için tahmin edilen fiat 55 ve sabunun 41 kuııuştur. P.a·. 
zarlık 19/4/937 pazartesi günü· saat 15 de yapılacağmdan iı .... 
teki ilerin kanuni vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte iz-. 
mirde Gazi bulvarında Gümrük muhafaza. taburu satın alma ı 
komisyonuna müracaatları. 1172 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 1177 

Mst. Mv. kıtaatııia aid 62000 sayılı levazımı harbıye ayniyat· 
makbu7.u dip koçanının' birinci nüshası zayi olmuştur. Zayi 
olan işbu makbuzun hülfmii olmadığı ılan olunur. 15 17 

Deniz Levazım satın alma komisyomırıdan: 26/Nisan/937. 
tarihinde kapalı zarfla alınacağı gazetelerle ilan edilen 1500 
ton Mazotun nıünakasası görülen lüzum üzerine tehir edil· 
miŞ:tir. 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 200 ili 

350 bin metre çamaşırlık bez kapalı zarfla aiınacaktır. 
2 Şartnamesini 455 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin hergün Ankara M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

3 ilk teminat parası 5800 liradır. 
4 )halesi 26/4/937 pazartesi günü saat 11 de Ankara 

M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

........ ! ... _ ...... EJll ............. ıı:mıiıam~iiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıth olma· 
Aksi halde hr.kları tapu si· 

cilince malum olmadıkça pay-
laşmadan haıiç kalırlar. 7/5/937 
tarihinden itibaren ~şartname 
herkese açıktır. Talip olan
ların yüzd~ yedi buçuk temi
akçesi veya milli bir banka 
iti bar mektubu ve 37/1286 
dosya numarasile lzmir 2 inci 
icra memvrluğuna müracaatları 
ilan olunur. 

H. İş No. 395 

İzmir Birinci icra memurlu
ğundan: 

Hüseyin Abbasın Emlak ve 
Eytam baekasından ~ödünç al
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Sela· 
hettin oğlu mahallesinin Mü· 
ezzin oğlu sokağında kain 50 
vergi, 56 taj No. lı eve kapı· 
dan girilince dar bir taşlık, 
ta~lıkta sokak kapısı yanında 
hela, arka tarafta mutbak, taş
lığın solunda dar bir sofa ve 
bir oda ve bunun iistünde 
yine dar bir sofa ve bir 
oda ve taşlığın yine solun
da yalnız tahtani bir sofa ve 
bir oda mevcut olup 400 lira 
kıymetinde olan bu evin mül· 
kiycti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 1915; 937 çarşamba 
günü saat 11 de icra dairemiz 
i<ı·inde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun nıer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması lıascbile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla· 
caktır, Satış 841 numaralı Em
lak ve Eytmn bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın· 
dan ikinci artırma yoktur. Sa
tış peşin para ile olup müş· 
teriden yalmz yüzde ikilbuçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me

bildirmeleri İcab 

sici lince maliim olmadıkça teminat akçası veya milli bir) !arı şart olmakla beraber 2490 sayıh kanunun 2 ve 
paylaşmadan hariç kalırlar. banka itibar mektubu ve 3 üncü maddelerinde ve şaıtnamelerinde yazılı vesi-
7 151 1937 tarihinden itibaren 37 /1727 dosya numarasile kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
şartname herkese açıktır. Ta- İzmir 1 inci icra memurluğuna saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-
lip olanların yüzde yedi buçuk müracaatları ilan olunur. 706 __ yonıına vermeleri. 9 15 20 23 1063 
------------------------·--- lzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 

Eksiltme İlanı 1 - Ankara garnizon kıtatı hayvanatı için 450000 kilo 

T•• k• • b k M • arpa ve yo'af 27/4/937 salı günü saat 15 te I::. ıh 
Ur ıye Ziraat 80 aSI 80158 zarfla Ankara levazım amirliği satınalma komisy ... · 

b • d nunca satın alınacaktır. 
ŞU eSID el"l: 2 - Arpanın tutarı 18000 lira olup muvakkat teminatı 

1 - Manisa ziraat bankası binasının ittisalindeki arsa üze· 1350 liradır. Yulafın tutarı 20250 lira olup muvakkat 
rine depo, garaj ve dıvar işlerinin inşaatı muham· teminatı 1518 lira 75 kuruştur. 
men bedel olan 8463,50 lira üzerinden eksiltmeye 3 - Şartnamesi Ankara levazım amirliği satınalma komis· 
konülmuştur. yonunda parasız görülür. 

2 B · 't t k 'k t d mumAı şartna 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtları olmalan şart - u ışe aı e nı şar name, eponun u · 
ınesi mukavelename projesi Manisa ve lzmir ziraat olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 2 üncü 
bankalarına müracaatla bila bedel tetkik olunabilir. maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla 

3 ihale 29/4/937 perşembe günii saat ı 7 de Manisa bırlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evel Ankara levazım satınalma komisyonuna 

ziraat bankası şubesinde yapılacaktır. vermeleri. l l 15 18 23 1118 
4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçesi 634.76 liradır. lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1119 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 1 - 332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp asker· 

ehliyet vesikası ve 936 yılına ait Ticaret odası vesi- liğine karar verilmiş ve daha evvelki doğumlardan 
kalarını ve muvakkat teminat makbuzlarını kapalı olup muhtelif sebeplerle henüz askerliğini yapmamış 
zarfın içine koymaları ve kapalı zarfların ihzarında olan ihtiyat subayı yetiştirecek kısa hizmetlerden deniz 
müteahhitlerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi sınıfına ayrılanlardan gayrisi ehliyetnameleri derecele· 
ahkamma riayet etmeleri şarttır. rine göre aşağıda yazılı tarihlerde askerliğini yapmaya 

7 Bu eksiltmeye girecek olanların lrapalı zarflarını başlayacaklardır. 
29/4/937 perşembe günü saat 16 ya kadar Manisa 936 · 937 ders yılında lise ve muadili ile daha yük-
ziraat bankası şubesi müdürlüğüne vermeleri la· sek mekteplerden mezun olacaklardan lazımgelen ev· 
zımdır. 15 20 1130 safı taşıyanların da yoklamaları yapılarak askere gön· 

derilcceklerdir. 
f zmir harici askeri satın alma ilanları Yukarda yazılı şartları ta~ıyanların sevkedilmtk üzere 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 Gaziemirdeki alayın ihtiyacı olan 20 ton askeri ev· 

bu tarihlerden evel bulundukları yerlerdeki askerlik 
şubelerine müracaatları ilan olunur. 

safta un pazarlık suretilc satın alınacaktır. 1/MayısN37 askeri ehliyetnamesi olmıyanlar. 

2 Pazarlığı 19 /4/ 937 pazartesi günü saat 11 d yapı· 
lacaktır. 

1/T t·mmuz/937 Orta asL:eri ehliyetnamesi olan. 
l/Eylul/937 tam ehliyetnamesi olan. 

3 Umum tahmin tutarı 2500 lira olup muvakkat temi- 1/2. teş./937 yüksek askeri ehliyetnamesi olan. 10-13·15 

natı 188 liradır. M • K ., • 
4 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. anısa araog- Ki I k E 
5 - tstıtklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın lanlı Köv muh- ra 1 ~ " 

____ a_lı_na_k_·o_m_i...;sy:...o_n_u_n_a_:.g_el_m_e_le_r_i. ______ ı_ı_6_9___ J Gayet havadar bahçelı gu· 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: far/ığından: zel n~a~zar~lı kullanışlı ~irası 
1 Sökedeki alayın ihtiyacı olan 15 ton askeri evsafta elverışlı Goztepc vapur ıske-

un pazarlık suretile satın alınacaktır. Köyümüzde yapılmakta olan lesine dört dRkika mesafede 
2 Pazarlığı 19 /41 937 pazartesi günü saat 15,30 da beş dershaneli okul binasının iki ev kiralıktır. 

yapılacaktır. ahşap taban, tavan, kapı, pen· Göztepe' de Abdülezel so· 
3 Umum tahmi tutarı 1950 lira olup muvakkat teminatı çere yalınız salon ve iç mer- kağında yokuşta bakkal Bay 

147 liradır. diven beton armt ve iç sıvası Bedri'ye veya telefonla 2256 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. açık eksiltmeye konulmuştur. müracaat. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın 

Bu işin bütün tutarı (3599) 
alma komisyonuna gelmeleri. 1168 

lira (13} kuruştur. 

Izmi:r Liman işletme müdür- Talip olanlar 18-4-937 Pazar 

lüg"' Ünden: günü ihale edileceğinden yüz· 
de yedibuçuk teminat akçele· 

Mendirek iizerinde bulunan depolardan bir numaralı kömür rile beraber ayni günde köy 
deposu l/Mayıs/937 tarihinden itibaren bir yıl müddetle ki· 

ihtiyar meclisi dairesine gelme· raya verilecektir. Muvakkat teminat yetmiş be~ liradır. 28/Ni-
san/937 çarşamba günü saat 16 da şdler encümeninde açık leri ilan olunur. Yukarıda zik· 
artırma ile ihalesi yapılacaktır. izahat almak istiyenlerin leva· redilen i~ler isteklilere ıöre 

- n a rı da v · e 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilu 

Cilt ve Tenasül haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birincı beyler sokatı 
Elhamra Sineması arkuında 

Telefon : 3479 



~ Sayfa 8 :-!~---~================~A:N~A:D;O~L~l~J :::::::::::::::--------------- 15141931 .. 

Fratelli Sperco * 
Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"SATURNUS,, vapuru 10 
Nisanda limanımıza gelip AMS· 
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

inhisar 

}" A z 
Piyasaya çıktı 

"TRiTON,, vapuru 18 ni
sanda limanımıza gelip yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li- Toptan fiatler; 
manları için yük alacaktır. D A 1• M A Mutfak tuzları: 50 kilo. 

SVENSKA ORIENT 
LINEIN KUMPANYASI luk cuvalda kilosu: 4 KU C ff p M • •1 .. k J 
"GUNBORG,, vapuru 26 RUŞ 98 SANTiM • • • anısa 1 yon uru 

nisanda ROTTERDAM, HAM- ı· N c: E Sofra tuzları: 64 kiloluk ba~kanlıgw ından: 
BURG, GDYNIA ve iSKAN- d ı.. (1 J 2 ı.. •t T 
DINAVIA limanları için yük san ıRfa Ve • Rı o. 1 -15000 Lira muhammen k~ifli Manisada bir Parti binası 
alacaktır. luk paket halinde) kilosu inşası vahit fiat üzerinden eksiltmeye çıkarılmııbr. 
SERViCE MARITIME RO- 9 KURU~ 02 SANTiM 2 - Eksitme Nisanın 21 inci çarşamba günü saat 17 de 

~ Halkevinde yapılacaktır. 
UMAIN Toptan sah~ yeri·, 3 - Eksiltme kapalı 7.arf usulile olacaktır. 

"ALSA JULIA,, vapuru 2l T 4 - Muvakkat teminat 1125 Liradır. 
nisanda gelip PiRE, MAL TA v ...J • h • D A • M A 
ve MARSILYA limanları için .Birinci n.oraon ın ıaar. 1 5 - 2490 sayılı kanuna tevfikan hazırlanacak kapalı zarf· 
yük alacaktır. lar baş müdür/üfü zarfların Nisanın yirmi birinci çarşamba günü saat 

"SUÇEAVA,, vapuru 19 ambarı K u R u 16 ya kadar makbuz mukabilinde Manisa Vali ve 
Mayısta gelip MALTA, CE- Parti başkanına verilmesi lazımdır. 
NOVA ve MARSIL YA liman· r 6 - Evrakı keşfiyeyi ve sair evrakı görmek ve bu hususta 
ilan için yolcu alacaktır. mütemmim malumat almak istiyenlerin Vilayet Nana 

lı~:~:~i v~a;:~tka~~!h~!~~~ -IHllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll llll llllllllllllllllllflllllllf lllllllllllllllllllllll il lfllllll' müdür! üğün: mür;~aatlar; 
5 
ilan ~~nur· 

1007 

navıunlardaki değişikliklerden : Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri = Temdit ilinı 
acenta mesuliyet kabul etmez. := §i 

Daha fazlatafsilatiçin ikin- = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında § Tavas Kızılcabölük f81'b&y-
ci kordonda Tahmil ve Tabliye = 5 1 d 
bSiPn_EaRsıcaorka:.aınpduar.aF~RAentaTIEığ:~ ~-- Hamcdoa Nn·n-.het Çan,.a• -~=- ığın an: 

~ ~ d!'il ~ U Tavas kazasına bağlı Kızılcabölük nahiyesinin meskün gayri 
muracaat edılmesı rıca olunur. § := meskun kısımlarmda 100 hektarın hali hazır haritasının alan-

Telefon: 
414

21
4221

126
6

3 ~s hh E h . = ması işi on gün müddetle temdit edildiğinden 22/47937 günü 

Oli • ı= l af eza an eSJ= saat onbeşte ihale edilecet• nan olunur. 
vıer !e .... ~ · ~ ~ııııııııııııııııııııııııım1ı.. Doktor 

Şurekası = s s 
Limited il§ nde bulunW'. =§ A. Kemal Tonay 

Vapur Acentası iiRllUllllUlllllflllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllH llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. e Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın lıastalılcları 
T 1 2443 W f ff VAN VERPOOL ve ANVERSten O S L O 5 B. . . S h 

E ELLER~AN LINES LTD. • • • • yük getirecektir. BURGAS, ·BOSPHORUS" vapuru e ırıncı ınıf Muta assıaı 
TH Der ZEE & CO VARNA, KOSTENCE, SULI- 19 nisanda beklenilmektedir. =-==- C Verem ve sırire) "GRODNO,, vapuru 8 ni· • Basmahane iıtaıyouu kaqıeıodaki Dibek eokak baııac1a 'SO ..,.a. 
sanda LONDRA, HULL ve NA, KALAS ve IBRAIL li- ayni gün HAYFA, DIYEP, ::: ev ve muayenehanesinde sabah euı s elen a'kfam tut 6 ,. 
ANVERS'ten gelip yük çıka- V. N. manian için yük kabul eder. ANVERS ve NORVEÇ in - kadar basıaJanD1 kabul ed-:r 

racak ve ayni zamanda LON- DEUTSCHE LEVAN- SOCIETE ROYALE HONG- bütün limanları için yük ka- • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllUlllllll Tele/on: 4115 llllU 
DRA, HULL için yük ala- TE LINIE ROISE DANUBE MARI- bul eder. 
caktır. HAMBURG TiME "SARDINIA,, vapuru 22 
THE GENERAL STEAM " X ,, vapuru 12 Mayısta mayısta beklenilmektedir ayni 

NAVIGATION C LTD "SZEGED,, 19 nisanda bek- 1 
· · beklenilmektedir. ROTTER- gün PiRE, ISKENDERIYE, D 

"ADJUTANT" vapuru ni· B RG BRE lenilmektedir. BELGRAD, YEP ANVERS NORVEÇ 
DAM, HAM U ve • NOVISAD, BUDAPEŞTE, ' ve 

san nihayetinde gelip LON- MEN için yük kabul eder. BRATISLAVA LINZ ve VI· limanları için yük kabul eder. 
ORA için yük alacaktır. l ı ı 

Tarih ve navlunlardaki de- AMERICAN EXPORT LI- YANA limanları için yük alır. Vapur arın isim eri geme 
NES tarihleri ve navlun tarifeleri 

ğişikliklerden acenta mes'u- DEN NORSKE MIDDEL b hh-d 
Thc EXPORT STEAMSHIP · hakanda ir taa u e girişi-livet kabul etmez. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lıtı ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGION,, vapuru 30 

Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM
BURG ve ANVERS limanlan 
için yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"ARYLENSEN,, vapuru 21 

nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"jACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil
mekte NEV-YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 

CORPORATION HAVSLINJE lemez. Telefon No. 2007 2008 

"L\CHANGE,, vapuru 15 1 • v•ıA t• 8 yt o• k 
nisanda beklenilmektedir. NE- Zmlr 1 aye 1 8 ar lre • 
VYORK için yük kabul eder. to••rtügu" •• nden: 

"L\MINSTER,, vapuru 26 
Nisanda beklenilmektedir. NE- Vilayetin Damızlık aygırlannın yıllık ihtiyacı olan 120 bin 
VYORK için yük kabul eder. kilo kuru ot Torbalının Arapçı ve Şehitler köylerindeki Hu-

SERi SEFERLER susi muhasebeye ait dört yüz dönüm çayırlıktan temin edile-
AMERICAN EXPORT LI· cektir. Muhammen bedeli 2053 lira olmak üzere bu çayırların 

biçme, kurutma, balya yapma ve şartnamede yazılı kazalara 
NES PiRE AKTARMASI nakil ve teslim edilmek şartile kilo üzerinden onbeş gün müd-
"EXETER,, vapuru 23 Ni- detle eksiltmeye konmuştur. 

sanda PIREden BOSTON ve isteklilerin 154 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ihale 
NEVYORK a hareket ede- tarihi olan 26 Nisan 937 pazartesi günü saat 10 da Vilayet 
cektir. daimi tncümenine şartnameyi görmek ve bu hususta daha 

SEYAHAT MÜDDETi: fazla malumat almak isti yenlerin Vilayet Baytar direktörlüğüne 
PiRE · BOSTON 16 gün müracaatlerı ilan olunur. 10 15 20 25 1096 
PiRE · NEVYORK 18 ,, 

ROMANYA sEYROsEFA- Devlet Demiryollarmdan: 
JN iDARESi BÜKREŞ 12/4/937 pazartesi günü açık artırma usulile kiraya verile-
"DUROSTOR,, vapuru 2 ceği ilan edilmiş olan Çamlık istasyonu civarında ve inşası 

Mayısta beklenilmektedir. iki sene müddetle ihale edilmek üzere bulunan tunel yakinin-
lzmir Muhasebei Hususi)'e 

KôSTENCE, SULINA, KA- de kain idaremize ait otel binası demirbaş eşya ve mefruşatile 
LAS, için yük kabul eder KA- zeytinlik, çamlık ve arazisine talip çıkmadığından artırma Lira K. Yer Cinai 
LAS aktarması olarak ta umum 24-4-937 cumartesi gününe bırakılmıştır. ihale lzmir Alsancak 5 00 Emrezde 15 dönüm tarla 

müdürlüğünden: 

TUNA limanlara _için yük ka- 8 inci işletme binasında saat 10 da yapılacaktır. Otel ve müş- ldarei Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ydlit 
bul eder. temilatının bir senelik muhammen kira bedeli 500 liradır. Is· akar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere temdiden rdd 

JOHNSTON WARREN teklilerin 3750 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek iatl-
LINIES L TD. vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına yenlerin her gün Hususi hesaplar müdüriyeti vandat blemldd 

L I VER PO O L dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona müracaat et- ve pey sürmek istiyenlcrin de ihale günü olan 22/4/937 ~ 
,,JESSMORE,, vapura 19 meleri lazımdır. Şartnameler Çamlık istasyonundan ve komis- şembe günü saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte t!tıcO• 

_}1~·aj;ıs:;a~:e.k~le~n-il~m~e-kt~edmi~r ... L.I-... ~omnmumndmamnm~amrmasmımzmamlın•ı•r ... İlilİlll ... •llliliıl .. lıllİlıııllilliıllmll•7M3._.ilııİlmmmemnmimv•ilam·y.emteliiiıımmürmamca•a•tl•ar•ı•imla•n•o•l•un~u~r.iıiıı!iil5m-,16•··l7•-~18 .. llİl1•16•5~__,,,,~ -• , , ı , , '1? 7 71 • r , 7 1 "' 

Pu- r•en •ha Tesiri tabii, e,aiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 66'1· 
G relrleri rahata~ olanlara bile Doktorlar bunu tavsiY-.e ederler. 


