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Soyadı 
Almıyanlar hapis cezasile 

cezalandırılacaklardır 

Doğru yolu sezmeğe başladılar 

B. Hitler, Rusyaya karşı 
Endişe vericidir 1 • dd t ı·t•k 
Londra, 15(Radyo)-Deyli o an ŞI e po 1 1 asın • 

Herald gazetesi Hindiıtandan dan vazgeç• 
bahsederek: ıyOr 

" Bu vaziyet endişe verici · ·-----
bir vaziyettir. Buna rağmen londra Alman sefaretir.in de, daha maz-
mesele manasız bir şekilde b J k . . b . . 

Başvekilimizin Belg~ad istasyonuna mut1asalatleri intibalarından izam edilmektedir. lngilterenin ut ve mes e ten yetışmış lT dıpfomata 

G 1 1 Y 
Hind siyaseti daha mantıki verileceği söylenmektedir 

et n •• •• 1 b~r şekle girdiği anda b~ h.a· • Londra, 14 (A.A.) _ Star ga· 
e S m onu,. ugo S a V • dtseler kalkacaktır.,. Demıştır. zeteaiuin husu ı muhabiri bildiriyor: 

Londra, 15 (A. A.) - Ve· Londrada sanıldığına göre Jfit. 

d h 1 d h 
ziristandakı Hind ihtilalcilerine ler tarafından harici şiyaseue ya· 

Ya a l
e 

1
•
0 

e seya ate karşı harekata muhtemel ola· pılmaııı düoünülen deoiğiklikler Al· 
rak dört veya beş giin sonra manya ile komoulan ara ındn iş· 
başlanacaktır. Gazetelerin as- birliğini çok kolaylaştıracaktır. 

d d k A h b" l · 1 ·ı· k t Daha evelcede · bildirdiğimiz e 1 en mu a ır en ngı ız ı a· ıı·ı 1 · f 1 · · k .. veç 1 e Alman generalleri SO\')·ct evam e )yor ar arının vazı eber~ın ç? kguç generalleri ile iki memleket ara. 
olduğunu te arliz ettırmt te· eında bir ı"tt"ıta'- ı"bı· 11 • • -. h 1. d b l .. ıma enoı mu-

• dir. Zira ısyan a ın e u U· ukere etmiolerdir 

8 l d l • h k•k bl k nan. da~lı.k mın~akadaki ara:i Son zamnolarda halyanrn 88• e gra gör'ilşme erı a ında r~smi te iğ çı tı. vazıyetlerı Guerıllaya çok mu· keri kudreti hakkındaki fikri WÜ· 

Başvekilimiz, Sarayovada tarihde misli gö- saittir. Ve asilerin lehintdir. bim ....... dejli§'D u. Hôtle< Al· 

Ana katili ne diyor? 
rülmemiş tezahüratla krı.rşılanacaklardır 

Beıg!~::.d·.:r~ı.!8;CZ~iye-B!:: r R At bl. v Aile namusumuzu başka 
kili GeAenl 11a1et loönil ve Rütdil esm 1 e ıg t • • :J • • t • ı • d • 
.\rae, Yugoelarya Baovekili B. Mi· urıu emız ıyemez ım 
lin Stoyıtdino•iç •e Harbiye azın Belgrad, JS (A.A.) - A~ğı8aki tebliğ neıred.ilmiıtir: 
ile birlikte. eıki Sırb preoaliğinin Tilrliye Beıvekili F..kaelinı fımet 1nönil ile Hariciye Vekili Ek· 
l 00 ııene e•elki payitahtına git· ııellnı Riltdil Araııın Bclgradı &iyaretleri Türk devlet adam larile Yu. 
lnifle.rdir. goılavya Baovekili •e Hariciye Nazın Dr. Milla Stoyadinoviç araeın· 

Ôjleden eonra Graguyevaça ge- da noktai nazar teati•ine nıile olmuıtur. 
Çen Türkiye Bat•ekili, oradaki H· "Üç devlet adamı konuımalen emannda iki devletin milıterek. 
kert mlle11eeeleri gezmiıler, tehirde menf' .. tlerioin ıam ahenk i~de buluodalunu Ye bu konuomalara 
bir tur yapmıılardır. mena olan bltGn meMı.lercM tam bir noktai nazar mutabakatının 

Graguyen~ baıtaobqa Tilrk· mevcud olduguon bir kere daha mftpbedc etmişlerdir. 
l'ugoelaY hayraklırile donahlmıı Üç devlet adamı iki devletin iınza etmit huluoduklan paktlar-
•• femet tn.la&. INnlerce kiti tara· 
fi dan aoaaa beynelmilel taahbüdlerinin durumunu ve keza ahar de\·· 
ından bl'fılanmııtır. Belediye niııi 

illetin bir ~yle• 'Nl'M'ek General Jetlerle gerek ton nmanlarda girittikleri buııuel taabhiidleri tetkik 
t...,eı ln&n1lnft eeli111lam1,, Türkiye • tmiılerdir. 
Bıı•4ili de Sırk• bir nutukla -Oç dHlet adamı biltün bu tuhh6dleri iki dnlet harici eiy•· 
llıakabelode bulunmaıtur. .etinin Balkan antantı çerçeveai dahilinde ve Milleıler cemiyeti pak· 

Türk • Yugo•ln Betvek.illeri boa uygun olarak takib eylediAi hedeflere tamamile mutabık oldu· 
ile Nuırlan, bu akıam Sarayo•aya tunu görmekle bahtiyar olmuılar Ye bu teıriki meuioin kendi mem· 
hareket etaıiılerdir. Sarayovalılar, lekealerinin menafüne uygnn olduğu kadar umumi ııulhun menafiiae 
'l'flrkiye Baı•ekili için muhte,em de en ziyade hizmet ettigini müşahade eylemiı1erdir. 

Ltr illikbat meraaimi hıu:ırlamıı· '--------------------·----•' 
!ardır. Belediye rtıiıi halka hitaben B d At t • • k • • 
lletr••tiAi bir beyannamede, Saray• ergama a a ur gu• 
~hlan :ittikbal meraıiaıi için 

~=İ§7;~~~~:a~~~::::i~ue!:~ nü hararetle kutlulandı 
birlikte f&hane bir kafile halinde 
.. bre girilec.ktir. General fımet 
f-6801 borada, tarihte emulioe 
eaader teudfl( edilir meraıimle 

karplanacaktır. 

·-·-· Kermes haftası için yapılan 
hazırlıklar çok ilerledi 

•• 
Ana katili Kemalin babası ve bir 

ar1ıadaıı zan altındadır 

Ana katili Kf!Jntfll 
Keç~çilerde Şerefiye eokalsnda 

anneııi Hediyeyi tabanca kurtunile 
ve öldürmek makeadile yaralıyan 

on ilç yaoıncle Kemalin yakalanılı· --------
Güneş takımı 

dün geldi 

p •e adliyeye Yerildiğini yaz. 
mııtık. Kemalin baba11 Mebmed 
ile çırak olarak çahotığı kahvedeki 
it arkadap Oı!man .da zan altında 
bulunmaktadırlar. Maznunlar, dün 
birinci eorgu hikimli~ine verilmiı 
i.aticYap edilmiılerdir. Bir mohar. 
rfri.a. dan adliye loriaorabda 
OD Oç ya11ndaki Kemıl ile görilt
mno ve cinayet hakkında tafsilat 
almıotır. Kemal, vak'ayı şu eureıle 
aolatmı~tır: 

- Babam Şark vilayetlerinden 
Kemalpaoaya gelmio, anam Bedi· 
ye ile Kema1paoada 'evlenmiotir. 
Bir mnddettenberi fzm'irdeyiz. An· 
nem, hası yabancı erkeklerlerle 
gör69Gyorda. Buna mani olmak 
içia çok çahıbm. Babam da ça· 
lıotı. Babam, ,eyyar macun .. tarak, 
ben de Necibin kah•elinde çıraklık 
ederek geçinmemizi temine ugra· 
ııyorduk. Akrabamızdan Çolak Hii· 
eeyin adaod• biri ver. Anıım, ıon za. 
manda bu adamın evine kaçmıştı. 
Eve1ce de bir defa bu adama 

- Sonu 6 inci sahifede -

Bugünlerde: 

Bag Hitler 
man generallerinin düıilncelerini 
takibe daha ziya de mütemayil gö· 
rünmekıedir. 

B. Bitler pek yakında oiddetli 
Sovyet aleybtan propagandalara bir 
nihayet verecektir. Diğer taraftan 
Sovyet dmamdarlarıoıo de &)nı 
tarzda bir ıiya!!ete teveccüh etm~k· 
te oldukları eaoılmaktadır. 

Avrupa meeelelerinin yeni bir 
zaviyenen tetkikini mfimkiln kıla· 
«'.ak olan btı yak1aoma ile alakadar 
olarak iyi haber alan mabafilde 
ihıimel verildiğine göre B. Yon 
l<ibentrop Berline çağrılacak ve 
I.ondraya ı;önderilmesine sebeb teo· 
kil eden garb paktını hazırlamak 
ilzere Sovyetler hirli~i ile sulh yap· 
mıya memur edilecektir. 

Aloıanyanın l.ondra Lüyük el· 
çil~i de Lir büyük elçinin ~uife· 

)eri hakkındaki telikkiler daha 
mazbut ve meslekten yetişme bir 

diplomat tarafından i~gal olunacaktır. -------
Bir batında 4 çocuk 

İstanbul, 15 (Hususi) - Sı
vasta, liyas karısı Zeyneb na· 

manda bir kadın, bir batanda 

dört çocuk doğurmuştur. ·-
General İıımet İnönil, B. Mi· 

it.. Sıoyedinoviç, Bay Rnodh Aru 
le Yugoıılnya Harbiye Nazın, Dub
roY'Dik yoliyle Sipiliçe gidecekler 
•e oradan Belgrada döneceklerdir. 
8u ııeyahetio önilmOzdeki pazar 
Pnilne kadar deHm edeceği tıh· 
llllin edilmektedir. 

Gazeteler ne yazıy!r 
Belırad, lS (Radyo) - Politi· 

ka gazeıesinio bugilnkil ba~makule· 
•inde, Türkiye Ba,vekili General 

Yarın Üçokla oy. 
... nıyacaktır. 

Güneş takımı, bu hafta İz· 
mirde yapılacak milli kürue 
temasları için dün akşam Ban· 

Meçhul Korsan 
VE 

- Sonu 6 ıncı sahifede -
....__ ---~-~------

llulgar Baş vekili 
Ankaraya gelecek 
İtt•nb uı.1 ls ( Huauai ) 

il-. Yeki limi·ıf 
liQ BeJ~rad· 

Bergama 

d..11 Hdetini 
'-6teakıb,1 
~ tııl gari at .al 
::-•eltili n.j 

ae tvauolJ 
de AAkanya • 
Neeektir. f 

İetanbutJ 

Bergama, ( Hususi) - 13 
Nisan Bergamanın Atatürk 

günüdür. Ulu Önderimiz Ata· 

türkün Berıa111ayı şercflendir-
l diği g-ünün yıldönümü büyük 

tezahüratla ıeçmiştir. 

~ ( Baıuaf )1 

' 9enl erde 
elıudda B. Köse /'111no/ 

1-..ı.aan Bulgar-Yugoılav anl•ı• 
~lllla bizim de ittirak etmemis: 
... tllatemeldir, 
a Sofyadan gelen haberlere göre, 
l,~~rlar Bqnkilimizi tesrıhlratla: 
:--IUamfk i. .._,ırhklarda ita. __ ............ . 

Bergamaya geldiği saat on 
birde spor alanında durduğu 
yerde, Atatürkün kudret ve 

varhğı hararetle yadedilmiş 
ve talebeler tarafından verilen 

manzumelerle törenin heye· 

cana bir kat daha yükseltil· 

miıtir. Gece, HaUcevinde saat

lerce süren bir program tat· 

bik olunmuştur. Salonu dol· 

duran keıif bir halk kütlesi 

... tıerce ayakta kaldıklan 

akrepolü 
halde yerlerinden ayrılmamış· 

lardır. 

Heyecanlı sözler söylenmiş, 
oyunlar oynanmıştır. Berga· 
maya verdiği yüksek şe· 

reften dolayı Atatürke Ber· 

gamalıların minnet ve şükra
nını gösterf'n bir telgraf çe
kilmiştir. 

Kermes: 
22 Mayısta başlayıp bir 

hafta sürecek olan Kermes 

eğlenceleri ıçın Bergamada 

gittikçe hızım artıran bir faa· 
liyet göze çarpmaktadır. Bu 

iş için hazırlanan broşür iz. 
mirde basılmııtır. İstanbul 
- Sona 6 uaoı M• -

dırma ekspresile şehrimize 
gelmiş ve Basmahane istasyo-

nunda sporcularımız tarafın· 
dan karşılanmıştır. Takımın 
lstanbuldan hareketi bildiril· 
memiş olduğundan istikbalde 

bölge ajanlanndan hiçbiri bu· 
lunamamıştır. Kafileye Bay 

Dilaver riyaset etmektedir. 

Misafirler lzmirpalasa yer
leşmişlerdir. Gelen takım Da· 

niş ve MeHhten mahrumdur. 

Heriki oyuncu, seyahatin imti· 
han zamanına tesadüf etmesi 

dolayısile kafileye iltihak ede
memişlerdir. Güneş takımı ya· 

rm saat 17 de Alsancak saha

sında ilk temasını Üçok takı· 
mile yapacak, Pazar günü de 

aynı sabada ve aynı saatte 

DoA-anspor takımile karşılaşa· 
caktır. Misafirlere hoşıeldioiz 
deriz. 

HüsnüSbey 
Mechul korsan 

' Venediği altüst cılib Dogau 
yeğenini ıeveo ve oöbreti f9tanbuhln 
Mraylılann dillerinde dolaıan hu 
Türk korııanı kimdir?. 

Kın, •lCf, deniz, barb, eok ve 
maceranın bir araya girerek yu· 
~urduğu bu güzel esere yakında 
haılıyoruz. 

Yazan: M. Aglıan 

Hüsnü abey 
Son zamanlarda edebi birçok 

eeerler okumuesunuzdur. Güzide 
arkadaoımıı Bayan Saime Sadi, bam· 
bııka lJir görüo ve ruh yeni1iği ile, 
size hayahn yaprıklanndan en gü· 
zel parç:alar •erecek ve cd elıi bir 
romanın bütün ağırlık ve tatlılığın· 

dan mükemmel bir örnek göııte· 
Rcektir. 

YAKINDA BAŞLIYORUZ! 
1 



~Kt-Q 
Doktorlar ve fakir hastalar 

Hir İstanbul gazetesinde, "fakir ha1talar, yüksek ve tanınmış dok· 
torlara da başvurub muayene ve tedavi imkAnıoı bulamıyaeaklar mı?,. 

:;ieklinde bir b:ı~lık gördüm. Sizi temin ederim; yazıyı okumadım. 

Bence hli)le bnşlık kullanan bir muharririn, yuı kısmında yfirütebile· 
ceği mut lea aocak fU olabilir: 

- l\Icmlekeıtc, mczıırdıı sınıf merasimine ve tarifeye tabi tutulan 
ayn ayrı ·zengin, fokir· ölüler nasıl ki var a, hastalarda da ayoı esas 
caridir.. Anndolu toprağında ha.talaomıı tek fakir gö teremczainiz ki, bir 
ıalilı rüzgarile tıb fakülte ine diişmedcn, kendisini )Öbek, tanınmış ve 
ü ıad hekimlere gö tcrmiş ol uu! Halbuki memletio herhangi bir kö~c· 

sinde burnunun ucu kaırnan bir vatandaı, para ıoa güvenerek o büyük 
fen ad:ıınlarından bidoin karşıEtna gelir: 

- Benim burnum ka;ınıyor, muııarib oluyor, ainirlcniyorum, lütfen 
şunu bir muu)·ene eder misiniz? 

Diye.J1ilir. Birisi, p:ırası ile bumundaki evhamı devirmeğc çalışırken 
diğeri ..... 

Evet, o muharririn böyle bir batlık altındaki yazısının, bn,ka türlii 
olmasına ilıtimnl vnmiyorum .. Ancak, cümleyi kestiğim yerden sonra, 
Lelki o b:ışka türlü yazacaktır. }'akat ben ol aydım, oöylc denm ederdim: 

Kendi kıı aba ında ve 'ilayet merkezinde çalışan doktora bile bat· 
vuramıyacak .. Çuokü, \'İzite ve il5ç ma rafı ile kendi kazanç seviyc!i 
arasında onun elinde olmıyan bir ahenk izlik ııırıtmaktadır. Hastalık ve 
ha~ıa vardır ki, belki bir doktora on defa, belki de &)TJ ayn beş alu 
doktora birer, ikiee:ı- defa gösterilmek iktiza eder. Bunun imkdn fot· 
mülü nedir? 

Umumi ha taneler! .. 
lJangi hastaneler; sorabilir miyim? 
Kaldı ki mu:ıyene başka, tedavi başka, ilaç masrafı da ba§kadır ve 

lau haşkalıkltır jçinde, derin, düşündürücü bir mana vardır .. 
\'aktilc hekimler, halkta üfürük, tükürüğe karoı gö terilen tercihle 

uzun uzadıya mücadele etmişlerdi. Halk, hocaya, ınus.kacıya koşardı. 

Şimdi vatanda~, hastalığım anlayınca doktora gitmek istiyor, bir keeeli· 
ne, bir de çizite ücretine ,,.e ilAç masrafına bakıyor, hastaneye ta~ıomak 
anuıınnda bulunuyor, hastane tabelası ise milfaid değil .•• 

Garib kararları 
Vakıa adalet, her yerde müc· 

rimlerin cezalandırılmasını İs· 
tihdaf eder; fakat her mem
lekette adalet aynı şekilde an· 
şılmamaktadır. 

Bazı yerlerde verilen adli 
kararlar, pek çok yerlerde pek 
garib görünür. Mesela; cenubi 
Afrikada Nilstronda on beş 
yaşında bir çocuk yerli bir 
adamı öldürdüğü için cezaya 
mahkum olmuştur. Bu ceza 
nedir bilir misiniz? Çocuğun 
tabanlarına sekiz sopa vurmak1 

Birleşik Amerikada Den· 
verde Alber Füston adında 

birisi 300 dolar çalmış, cürmü 
sabit olmuş ve 28 dolar para 
cezasına çarptınlmıştırl 

Jamayıkta Kingstonda Alis 
Türtle isminde ve on dört 
yaşında bir çocuk mektepte 
arkadaşının boğazını bir cam 
parçasile kesmiş, öğretm~n la· 
rafından da bu hareketine 
mukabil yüz defa "ben artık 
boğaz kesen değilimi,, cümle-
sini yazmağa maküm edilmiştir. 

Yeni bir devrialem 
tecrUbesil 

Yayan, bisikletle, otomobil
le, bir senede seksen veya beş 
günde devrialem duyduk; şu 
halde terlikle devrialem neden 
olmasın? işte, Yezo Anderson 
isminde bir akıllı, terlikle dev· 
rialem yapmıştır. 

Bu adamcağız; bundan S 
sene evel Kopenhağdan kalk· 
mış, terlikle yürüyerek yine 
Kopenhağa gelmiştir. Bu müd· 
det zarfında 14 takım elbise 
eskitmiş, 17 baston aşındırmış 
ve 936 terlik parçalamıştır. 
Kadm zulmUne karşı 1 
Birleşik Amerilcada, erkek

ler kadın tahakkümünün artık 
tahammül edilmez bir zulüm 
haline geldiği kanaatindedir
ler! Ve bunun için de bir 
mücadele teşkilatı yapmağa 
karar vermişlerdir. 

Bu cemiyeti kurmağa karar 
verenlere ıö;e, her ubah eve 1 

rA•••• _...,. 

karşılanmak 
değildir! 

Saime S8di 

iyi birşey 

Doğrusu, bu Amerikalılara 
biz de acıdık; ve... halimize 
bin şükür! Diyoruz. 

Bir gUnde 11 dUellol 
Kurunuvustadan bahsede • 

ceğimizi sanmayınız. Mevzuu· 
muz bu asrın, bugünlerin bir 
meselesidir: 

Macaristanda düello yasak 
değildir; düne kadar meçhul 
bir otel memuru olan Teren 
Sargada bu yüzden meşhur 
bir adam olmuştur. 

Bu adamcağız, bir kolayını 
bulmuş ve oldukça maruf bir 
kızla nişanlanmıştır. Fakat bu 
kızın bir kuzeni bu izdivaca 
taraftar olmadığından damadı 
tahkir etmiştir. Bu tahkir bir 
düelloya müncer olmuştur. 
Düelloda çıkan ikinci bir ha· 
dise şahidlerden birisini gene 
kızın akrabasından birisile 
düelloya icbar etmiştir. Hasılı, 
bir gün içinde ve tek mesele 
yüzünden tam 11 kişi hafif 
düello elmiş on dört kişi ha· 
fif veya ağır surette yaralan· 
mıştır. 

Macar gazeteleri, hadise 
zencirlemesinin ölüsüz nihayet 
bulmasından dolayı beyanı 
memnuniyet etmekte fakat ... 
Düğünün neticesini yazmayı 
unutmuş görünmektedirler. 

{ 

Bugün doğacak 
çocuklar •• 

E(;cr bugün için bazı mesud 
anlar geçireceğimizi tahmin etmiş 
isek, emin olmalıdır ki bıı tah· 
min yan1ıştır, çünkü yıldızLmn 
birçok tesirleri, bugün arz üze
rinde muvaf fukıyetli ve hah ti yar 
bir gün yaratmıyacaktır. Bugün 
iı,:in en fena neticeler, bilhaS!a 
kalb ielerinde mukadderdir; alın· 

mı~ her sadak.at vadi bugiln ihlal 
edilmek tehlikesine kuvvetle ma· 
ruzdur. 

Bugün doğacak çocuklar ça· 
lıtkan, sokulğan olacaklardır. Para 
i terinde babtJan yaver olacaklar 
fak.at •ok itleriado hiçbir umaa 
maad olam.,acaı.nbr. 

ANAD9LU .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~16~~l7 ~ 

Kümes hayvanlarına 
rağbet var 

Atina Türkofis şubesinden 
İzmir şubesine bildirildiğine 
göre, Yunanistanda haftada 
iki gün kasaplık et yimenin 
yasak edilmesi yüzünden ta• 
vuk, hindi vesaire gibi kümes 
hayvanlarının istihlaki çok art· 
mıştır. Canlı olarak sif Pire 
okkası (Yunanistanda hala ok
ka caridir) 41 drahmi (kilosu 
takriben 48,5 kuruş) üzerinden 
tck1if yapıhrsa Yunanistan pi
yasasında geniş işler yapmak 
mümkün olacaktır. 

Alakadarların vapurlardaki 
firigorifik tesisattan istif edeleri 
suretilc kümes hayvanlarının 
kesilmiş olarak da Yunanis· 
tana sevki mümkündür. Atina 
Türkofis şubesi, bu gibi sev· 
kıyat için tavassut ve delalet· 
te bulunmağı kabul etmiştir. 

Vapur · 
Navlunları meselesi 

Berlin Türkofis şubesi, Doy· 
çe Leventa f:,.in vapur kum· 
panyasmm Beriin merkezine 
müracaat ederek, 937 mayıs 
sonuna kadar vapur navlunla· 
rına zam yapılmamasını iste· 
miştir. 

Kumpanya idare meclisi, 
Türkofis şubesinin bu talebini 
kabul etmiş ve lzmir acenta· 
lığına gönderdiği bir emirde, 
tarifelerin değiştirilmesini bil
dirmiştir. Bu haber ihracatçı· 
lanmm sevindirmiştir. 

Bay -Ali Akkaya 
Mezuniyetle Jstanbulda bu· 

lunmakta olan müddeiumumi 
muavini Bay Ali Akkaya şehri· 
mize dönmüş ve vazifesine 
devama başlamıştır. 

Çeçmede memuriyet 
Çeşme kazasında on lira 

maaşlı zabıt katipliği jnhilal 
ettiğinden 26 Nisan Pazartesi 
günü fzmir adliye encümeninôe 
talihler arasında seçme imti
hanı yapılacaktır. 

Serbest bıraklldı 
Rüşvet almak suçundan As· 

liyeceza mahkemesinde dört 
ay hapse ve 33 lira para ce
zasına mahkum edilmiş olan 
Sulhceza mahkemesi zabıt ka· 

tiplerinden Bay Hakkı, mahku
miyet kararını temyiz etmiş ve 
100 lira kefaletle dün serbest 
bırakılmıştır. 

ŞehirJ.Meclisin de 

Belediye varidat büdçe
si 1,112,770 liradır 

V. M. cemiyeti, verem hastanesi 
için yardım istiyor 

Şehir meclisi, dün öğleden 
sonra belediye salonunda top· 
lanmış, belediyenin 937 senesi 
varidat bütçesi ile Karşıyaka 
tramvay bütçesini müzakere ve 
tasdik etmiştir. 

Celse, reis Bay Behçet Uz 
tarafından açılınca Yamanlar 
suyuna ilaveten Çarıkdere ve 
Dümbüldere kaynak suların· 
dan istifade edilmeıi için te· 
sisat yapılması ve bu hususta 
tahsisat ayrılması hakkında 
Dahiliye Vekaletinden müsa· 
ade istenmesi kabul edilmiştir. 

Verem mücadele cemiyeti 
tarafından lzmirde açılacak ve

rem hastanesi i.;in belediye 
bütçesinden 5000 lira yardım· 
da bulunulması hakkındaki 
cemiyet reisliğinin teklifi aid 
olduğu encümene havale olun
muş ve Kültürparkta fuar sa· 
basında sermayedarlar tarafın
dan yapılacak büyük tesisat 
ve modern binalar, eğlence 

yerleri vesaire için sekiz se· 
neye kadar intifa hakkı veril· 
mesi hususunda fuar sahasının 
sekiz sene müddetle komite 
emrine verilmesi için hazırla· 
nan riyaset teklifi okunmuştur. 

Sekiz sene veya daha az 
bir müddet için verilecek İn· 

tifa hakkından sonra buradaki 
tesisatın tamamen belediyeye 
intikal etmesi isteniyordu. Be· 
tediye, Kültürpark sahasında 

mühim tesisat ve inşaat yap
mak mecburiyetindedir. Bunun 
için parası mevcud olmadı· 
ğından para sahiplerine mu· 
ayyen müddetler için intifa 
hakkı vermek istemektedir. 

Bu teklifin evclemirde ni
zam encümenine gönderilmesi 
muvafık görülmüştür. Bundan 
soifn varidat bütçesinin mü
zirkuesinc başlanmış; Bay Ah· 
med Şül<rü ayağa kalkarak: 

Belediyenin yeni yıl içinde 
geçen senekine nazaran fazla 
neler yapmak istedikini, vari· 
dat biidçesinin hangi esaslara 
isiinad edilerek hazırlandığını 
sormuştur. Büdçe encümeni 
reisi tarafından uzun izahat 
verilmiş, muhtelif yıllar tahsi· 
lib nazan dikkate alınmak 

şartile yeni varidat büdçesinin 
1,112,700 lira Üzerinden tes· 
bit edildiği bildirilmiştir. iz· 
mirde yapılması lazım gelen 
muhtelif jşlerin çok olmasına 
rağmen belediyenin borç yap· 
madan iş yapmak kararında 
olduğunu ve mevcut kanun· 
lara göre 'laridatını teshil et· 
miş bulunduğunu, belediyenin 
f evkalide büdçedeki istik
raz borcundan şimdiye kadar 
2,086,412 lira ödendiğini, bu· 
nun 1,471,000 lirasının kendi 
varidatındAn verilmiş olduğunu, 
611,000 lirasının ôa hazine 
tarafından verildiğini söyle· 
mıı ve: 

- Varidatın daha fazla ol· 
masını, şehre daha faydalı 
işler yapmamızı çok arzu eder· 
dik. Fakat büdçenin vaıiyeti 

buna manidir. Yalnız kaldı· 
rım, yol, lağım inşa ve tamir 
masrafları geçen seneye naza
ran masraf büdçesinde daha 
fazladır. Masraf büdçesine şe· 
hir garajı için 17 bin lira, hal 
santralı ilçin 25 bin, çocuk 
hastanesi ve doğum evı ıçın 

için 10 bin lira konmuştur. 
Bu izahat kafi görülmüş ve 

'aridat büdçesi, bina vergi
sinden belediye hissesi 105,000 
lira, kazanç vergisinden 42,500 
lira, tanzifat vergisinden 92,000 
lira, tenvirat resminden 70,000 
lira, pazar, panayır ve mey· 
danlara işgal resminden 8500 
lira, dellaliye resminden 12 
bin lira, mevaddı müşteile is· 
tihlak resminden 2S bin lira, 
Karşıyaka tramvaylar varida-
tından 750 lira olmak üzere 
1,112,770 lira üzerinden tes· 
bit edilmiştir. Sonra Karşıya
ka tramvayları varidat ve 
masraf büdçesi müzakere ve 
lcabul edilmi~tir. Meclis, haf· 
taya perşembe günü toplan· 
mak üzere dağılmıştır. 

Dünkü Lodoa 
fırtınası 

Meyvacılığın inkişafı için 
tedbirler alındı 

Dün sabah başlıyan lodos 
fırtınası, öğleye doğru şiddet
lenmiş ve akşama kadar de· 
vam etmiştir. Fırtına, şehirde 
ufak, tefek tahribat yapmış, 
bazı evlerin kiremidleri uçmuş, 
sokaklar tozdan geçilmez bir 
hal almıştır. 

Lodos fırtınası, meyva bah· 
çelerf nde ve bağlarda da za· 
ran mucib olmuştur. Henüz 
mahsul bağlamış olan Badem, 
Kayısı, Erik ağaçları rüzgarın 
şiddetinden meyvalarını dök
müş, henüz gelişmiş olan bağ
ların filizleri kırılmıştlr. Fırtına 
akşam 17 ye doğru hafifle· 
miştir. Alakadarlara gelen ma· 
liimata göre, civar vilayetlerde 
olduğu gibi lzmir havalisinde 
de yağmura fazla ihtiyaç vardır. 
Vilayet sıhhat meclisi 

Vilayet sıhhat meclisi bugün 
saat onda sıhhat müdürlütü 
binasında Vali Bay Fazlı Gü· 
leçin riya!etinde toplanacak 
ve vilayetin muhtelif sıhhat 
işleri üzerinde müzakende 

KatarlarJa 
• ! 

SıhhT levazım çantası 
mevcuddur 

Dünkü nüshamızda itaretler 
sütununda, pazar günü Afyon· 
dan lzmire gelmekte olan 
trende bir yolcunun ıiıe pat
laması yüzünden ayatından 
yaralandıtını, müdavab eveliye 
için birşey bulunmadıtım yaz· 
mışhk. Dün alakadarlar, bi
zimle temasa geldiler. Mem· 
nuniyetle öfrendilc ki, bütün 
katarlarda batta ikişer tane 
sıhhi levazım çantası vardır. 
Yani idare, bunu daha evel· 
den düşünmüştür. Ancak, bu 
son hadisede hangi sebeple 
bu çantalara başvurulmadığı 
da aynca ıraşbnlmağa baş· 
lanmıştır. 

Gösterilen alakayı memnu· 
niyetle karşıladığtmııı kayde· 
debiliriz. 

Göztaşı 
Fiallar1nı yükseltmek isle· 

mişter amma •. 
Dünya piyasalarında göztaşı 

fiatlarının yükselmesi üzerine, 
buradaki tacirler de mallarını 
yeni piyasa üzerinden satmak 
istemişler ancak vilayetin le· 
şeobüsü üzerine bundan vaz
geçmek mecburiyetinde kal
mışlardır. 

Eskiden 205 kiloluk hir 
fıçı göztaşı 22 liraya satılır
ken, bu defa yeni piyasaya 
göre, 35 liraya çıkmıştır. 

Halen piyasada ihtiyaca 
yetecek kadcır göztaş1 mevcud 
bulunduğundan, eskiden getir· 
tilmiş malların 27, yeni geti· 
rilecek malların da 35 liradan 
satılması kararlaştınlmıftır. 

Muhtelif memleketlefden it· 
hal edil~n göztaşlarının fiat· 
lan biribirine müsavi olduğu 
gibi, kullanış derecelerinde de 
bir fark yoktur. Esasen tahlil 
neticesinde, kuvveti yüzde 98 
den aşağı olan göztaşının it
h&li de menedilmiştir. Bu se
beple bağcılarımızın alacık· 
lan her nevi göztaşlan, aym 
derecede olacaktır. 

Meniihtikar komisyonu son 
toplantısında, göztaşı ışını 

tetkik etmiş ve piyasada fazla 
mal olduğundan bu göztaşı 
buhranı nievzubaHı olamıyae 
cağı kanaatine varmı~tır. Fa· 
kat her ihtimale karşı bu hu· 
susta tedbirler almağı faydalı 
görmüş ve gelecek toplantıya 
kadar tetkikata devam edil· 
mesine karar vermiştir. 

Akhisarda 
Veni bir mektep kuruluyOW-

Akhisar, (Hususi) - Akhi· 
sarımızın üçüncü ilkokulun te· 
melatma merasimi bütün mek· 
teplilerin ve binlerce halkın 
iştirakile ve çeşkun tezahü· 
rat1a yapıldı. 

Parti bandosunun çaldığı 

istiklal marşı ile törene oaş· 
landı. Bundan sonra maarif 
memuru Rahmi, Uray miman 
Talat Ôzışık, Gazi okulundan 
Münevver Oral ve Misakımil· 
liden bir talebe tarafından 
söylevler verildi. Müteakıben 
Kaymakamımız Rifat Yenal te· 
mel başına gelcrei çok önemli 
bir hitabe verdi ve Akhisar• 
geldikleri kısa bir zaman zar· 
fanda yedinci mektep temelini 
atmak şerefine tmil olmaktan 
mütevellid sevincini anlattı. 

Büyüklerimiz saygı, şükrarı 
ve minnetle anıldı, kurbanlar 
kesildi. ilk tqı kaymakamı-
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Bay SuninRin nutku 

AVUsturya, krcİlhk tarafta 
rı olduğunu saklamıyor 

·-·-· =-

Bay Şuşningin, Venedik seyaha
ti iki gün sürecektir 

Viyana, 15 (Radyo) - Bay 
Şuşning Vatanperverler cemi
yeti içtimaında bir nutuk irat 

ederek: 
- Avusturya hükumeti, Av

rupamn merkezinde bir sulh 
imilidir ve siyaseti de ancak 
ıulha müstenittir. Fakat, istik
lalini hiç bir şeye feda etmez 
ve etmiyecektir. Bunu, her 
taraf bilmeJidir. Bu siyasete 
muhalif hiç bir propaganda 
Veya Almanya ile ittihat siya· 
ıeti Avusturyada yer bulamaz. 

ıum görmez, Demiştir. 

Viyana, 15 (A.A,) - Bay 
Şuşning ile B. Guido Şmit ayın 
22 sinde Venedikte B. Mus
soliniye mülaki olacaklardır. 

Roma, 15 (Radyo) - Avus
turya Başvekili Dr. Bay Şuş

ning Venediğe 22 Nisanda ge
lecek ve Bay Mussolini ile 
burada mülakat yapılacaktır. 

Bay Şuşnigin refakatinde 
Dr. Bay Şmit te bulunacaktır. 
Ve Avusturya ricali Venedikte 
iki gün kalacaktır. Bu müla
kat Roma misakı icabatın

dandır. 
Avusturya krallık tarafta

rıdır. Bunu saklamağa da lü-
---------------=================-------------------

Hamid için 
Edebiyat Fakültesinde 

ihtifal yapıldı. 
lstanbul, 15 ( Hususi ) -

Bugün Edebiyat Fakültesinde 
rnütevdf a şairiazam Abdülhak 
liamid için bir ihtifal yapıl
mıştır. EdibJerimizden birçoğu, 
liamidin hayatı hakkında uzun 
hitabelerde bulunmuşlardır. 

Halkevlerinde 
Hallrası taziz olunacak 

Ankara, 15 (A. A.)- Ha
ber aldığımıza göre ölümü bü· 
tün yurt içinde en derin bir 
teessürle karşılanmış olan Ab
dülhak Hamid adına 21 Nisan 
Çarşamba günü bütün halkev
lerinde bir toplantı yapıla
caktır. 

Edebiyatımızın en yüksek 
hbsı olan Hamidin hatırasını 
tazim ve taziz için mevcut 
167 Halkevinde yapılacak olan 
bu toplantılarda büyük şairin 
hayata ve şahsiyeti etrafında 
konuşmalar yapılacak ve eser
lerinden muhtelif parçalar tem
ail edilecektir. 

Gazetecilerimiz 
8elgrad müesseselerini 

geziyorlar .. 
Belgrad, 15 (Radyo) -Türk 

Razetecileri dün gece Belgrad 
Operasında şereflerine verilen 
konserde hazır bulunmuşlar, 
bugün öğleye kadar içtimai ve 
sınai müesseseleri gezmişlerdir. 
Akşam, Yugoslavya matbuat 
ltıüdüriyeti Türk gazetecilerine 
bir ziyafet vermiştir. 

B. Karahan 
. lstanbul, 15 (Hususi) - Şeh
tıırıize gelmiş olan Bay Kara
han Ankaraya hareket etmiştir. 

ANADOLU __ , __ _ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Unıumt neşriyat ve yazı itleri 

ltıtidürü : Hamdi Nüzhet Çant.ar 

ldarebaneei : -
lzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partiai binaaı içinde 

1' l'elgrar: İzmir - ANADOLU 
defon: 2776 ·• Poıta kutusu 405 

\' ABONE ŞERAIT1 
Ulılt 1200, altı aylığı 700, üç 

l yhğı 500 kuruıtur. 
abancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Reı yerde 5 kuruıtur 

'GJ. -fl geçmif nGthalar 25 kuruıtur. 

Sümer bank 
ikinci demir fabrikası 

kuracak .. 
lstanbul, 15 (Hususi) - Sü

merbank, memlckt:tte ikinci bir 
demir fabrikasının kurulması 
için etüdlere başlamıştır. 

ikinci demir fabrikası, çok 
zengin demir madenlerinin bu
lunduğu Kayseri vilayetinin 
Karas m'!vkiinde kurulacaktır. 

Soyadı almıyanlar 
Hapis cezasile 
cezalandırllacaklar 

İstanbul, 15 (Hususi) 
Muayyen müddet zarfında so
yadı almamış olanlar hakkın
da hapis cezası tatbik edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Jandarmalarımıza 
Zam maaş verilecek 
İstanbul, 15 (Hususi) -

Yeni hazırlanan jandarma ef
rad kanununa göre, kazandan 
iaşeleri mümkiin olmayan jan
darmalara ayrıca maaşlarına 
zam olarak 14 lira jverilecektir-

Be yanname metni 
Gelecek hafta içinde 

neşredilecek 
Londra, 15 (A.A.) - İngil

tere ile F ransanın Belçikanın 
bitaraflığına aid olan müşterek 
l eyanname:metninhı önümüz· 
deki hafta zarfında B. Edenin 
Brüksele seyahatinden evel 
neşredileceği söylenmektedir. 

Fransa 
ispanyaya mühimmat sev

ketmekte devam 
ediyormuş .. 

Roma, 15 (Radyo) - Jur
nale D'ltal}'a gazetesi Virjino 
Gayda imzasile neşriyatına de
vam ederek Fransanın İspan· 
yaya sevkiyatını ilan etmek
tedir. 

Bu neşriyata göre, Fransa
dan Marsilya ve Toloz tarikile 
silah, mühimmat, tayyare ve 
gönüllü sevkedilmektedir. 

Bundan başka F ransada bir 
tayyare talimgahı da vardır. 
Bu gazete, ltalyanın bu hadi
seleri dikkatle takip ve kay· 
dettiğini ilave etmektedir. 

Kontrol kanunu 
çıkıyor 

lstanbul, 15 (Hususi)-lktı· 
sad Vekaleti, Türk sanayiini 
kontroll kanununu hazırlamak· 
tadır. Bu kanunla devlet, bütün 

ede-

f)ainler Vekili 
Pariste temaslarda. 

bulundu 

"'' . .• ... ı•me~, 
· (i:ı:irıJ 

fstanbul, 15 (Huıusi) - 1 

Parise gitmiş olan f r$1;\SIZ: 

D~~okraıi, Faşizm_, Hitleriım, 
Sosyalizm, Komünizm.. ııme, 
iıme ve dahi isme1 .... 

Dainler Vekili Bay Delkayya, 
orada borçlarımmn frMıkla 
tediyesi için temaslarda bu
lunmuştur. 

Teşkilat haberleri 
asılsızdır 

Ankara, 1 S (A.A.) - Son 
zamanlarda bazı gazetelerde 
İktısad Vekaleti te-şkilatında 
bazı değişiklikler olacağına 
ve bu arada Türkofisin ilga 
veya iç ticaret umum müdür
lüğü ile tevhid edileceğine 
dair bazı haberler görülmüş
tür. Bu haberlerin tamamen 
asılsız oldulunu beyana Ana
dolu Ajansı Rlezundur. 

Papa 
Alman işlerine müda

hale mi ediyor? 
Berlin, 15 (A.A.) - Al· 

manya tarafından Vatikana ve· 
rilen notada Papanın son za
manlarda tamim edilen mek
tubunun Alman işlerine bir 
müdahale mahiyetinde teliıkki 
edildiği zikredilmektedir. 

iyi haber alan mahfellere
göre, notada Papanın yalnız . 
Almanyanın dahili işlerini ten·· 
kid etme~ le kalmayarak dün· . 
ya efkarı umumiyesini Alman- · 
yaya karşı umumi bir cebhe· 
teşkil etmeğe davet etmesi Al·· 
man hükumetinin hayretini. 
macib olduğu kaydedilmek
tedir. 

Notada Papanın Almanyada: 
tatbik edilemiyecek olan de-· 
mokrasi ve parlamentarizm: 
noktai nazarından Alman siya-· 
seti hakkında hüküm vermiş: 

olmasından teessür edilmekte: 
ve Alman hükumetinin mem
lekette katolikliği ortadan kal
dırmak istediği hakkındaki 
isnad reddedilmektedir. 

Notada hükumetin bilakis 
memleketi bolşevikten kurtar .. 
dığı ve binaenaleyh Almam 
kilisesinin de kurtulmuş oldu .. 
ğu tebarüz ettirilmektedir. 

Notada hulasa olarak Al
man hükumetinin Vatikan ile 
iyi münasebet idame etmek 
arzusunda olduğu fakat kili
senin devlet içinde bir de-vJct 

olmasına ve Papazlar sınıf111111 
milli camia içinde hususi bir 
zümre teşkil etmesine müsaadt: 
edilemiyeceği bildirilmektedir. 

İngiltere - Japonya 
Londra, 15 (Radyo) -

Resmi ve iyi haber alan me
hafil, f ngiltere ve Japonya 
münasebatının tamamen dü
zeldiğine kanidir. 

Japon Hariciye Nazırı ~ay 
Şoto: 

- Japonya ve İngiltere 
sulhun lehine ve aksayı şar
kın menafiine olarak elele ça· 
lışacaklardır. 

Demiştir. 

Hususi müzakere
lerde bulunmuılar 

Berlin, 15 (Radyo) - Bor
sen Çaytung gazetesi, Alman
yamn Paris sefiri Kont V elçe
yin Bay DeJbosla hususi mü· 
zakerelerde bulunduğu ve Çe· 
koslovakya için karar verildiği 
hakkın kzib et· 

- Nedir bunlar? 
Diye sorarsanız; içtiı:aaiyatçı 

söyler, iktısadiyatçı anlatır, ih
tilalci bağınr Me '1alk. ağzını 

.aı;arak, uzua .uzun dinler .. 
Hem de emin ı0lunuz; her yer

.deki en münev.ver halk dinler. 
Çünkü hatrplerin hepsi de, 

lkendi ölçiilerile bir nevi halk 
jpsikolojisi :ta1c·:tiği yaparlar. 
lHalk da; 

- Yaşastn1 
Diye bağtnr. O halk yığı-

•nından birini ve eskilerin ahadı 
nastan biri .dedikleri herhangi 
bir vatanda, seçer de; 

- 'Şuıaya gel arkadaş .. Ar.-
• :lat bakalım, şu adamı ne diye 

..alkışladın; ne istiyorsun, mak
i :saaın ve gayen nedir, senin 
l ~ıu hatibinin dedikleri tahakkuk 
1 ·edince dünyaya veya senin 
t ttqpluluğuna nasıl bir renk •e 

ııel&U ·gelecekl 
ıl1>ediğiniz zaman, muhaldca'k 

~ül«M:ek, ':nsesini lcaşıyacalt, 
:söjıWyecek birşey bulamı)arak; 

- C4nım işte; ne ıolacak, 
e'bnek kavgası! 

Diyecektir. Y abad da bunu 
'f.laha derli toplu ve yansı yu
tulmuş, kuyruğa da dışarıda 
kalmış bir fdtildc ifade ede
cektir. 

Davw, lırrçbir zaman halkan 
şuur we idrakine inmemiştir. 

Hiçbir yerde ve hiçbir .. isme" 
üzerinde .... 

naşizmi ayak teperek selam-
hyan amele ile komünizm için 

•OSn veren amelenin seviyesi, 
'.bayatı, isteği ve şartları ara
sında ne gibi farklar, ne gibi 
ayrı istikbal ve mülahazalar 
vardır ki, bunlar adeta birer 
kutup halinde karşılaşıyor? 

Bence, ne demokraside, ne 
de diktatorada, halkın rolü 
olmamıştır. Halk, ancak bir 
vasıta, bir kuvvet halinde yü
rümüş, daha doğrusu yürütül· 
müştür. 

Halk, hak, demokrasi, gü
zel... Enfes hatta... Fakat de
mokrasi bile, çok kere bir 
diktatoradır .. Çünkü ardınca 
yürüyenler, tıpkı faşizm teba
ası ve müridleri gibi, ne ara
yıp ne ettiklerini bilmiyor, sa
dece sürükleniyorlar .. 

Dava, henüz müsellesin ta 
tepesindedir. 

Çarpışanlar, hakikatte, re
jimlerin kahramanlarıdır. Hal
ka, sualleri daha basit olarak 
tevcih ederseniz size şu cevabı 
verır: 

- Ekmek, refah, müsavi 
insan muamelesi istiyoruz .. 

Bu, hangi "isme,. dahildir 
acaba, diye sormayın .. Çünkü 
hepsi de: 

"Bana,, diye bağıracaklar. 
O,lıan Rahmi Göle~ 

Sergimiz 
Büyük allka görüyor .. 

Belgrad, 15 (Radyo)-Türk 
güzel sanatlar ve resim sergisi · 
büyük alaka görmektedir. Her
gün yüzlerce kişi sergiyi gez· 
mektedir. 

Allahın rüzgarı 
Admdaki tayyare Japon

yaya dönüyor .. 
Londra, 15 (Radyo) - Al

lahın rüzgin Japon tayyaresi 
arın Berlin olile a n 

'Sayla"3 

Muaevtler 'fJe Tiirk,f! 

Blitün MuseVl"ler Tiilk 
adı aln taltdır1 

Bilhassa ,yeni .. nesil ·iizeı:inde ı'ifli

gal edilmea.ini istiyenler Je v.Gr! 
Musevilerin 

Türkçe konuş
maları llnumu 
hakkında eski 
hukukçular.den 
Bay llyas Hak
arar, muharri· 
rimize şu beya-
natta bulundu: B. /. R•karar 

- Ben, :Selinik hukukun
dan mezunum, (İocukluğum· 
danberi Tıir\çe konuşurum. 
Türk O.rsirıi almış olan bir 
:adam ~çin bqka lisan konuş· 
mıdc pek 'tabiidir ıki, hem ~ii
yiik bir kusur ıve tiem de 
.ayıptır. Evet, lben de itiraf 
ecılerim ~i, *ser -zamahlarda 
bi~he"ye lspanyolca konu
ş• Musevi münevverleri :n 
~ildir. Fakat b~dn 'günahı, 
-saltanat devrtnt aiddir. Bugün, 
P.ariste, londrada, Romada 
veyabud Avrupanın herhangi 
trir memleketinde yaşıyan Mu· 
seviler, o memleketlerin dilini 
konuştukları halde biz Türk 
Musevileri neden dolayı lıpan· 
yolca konuşalım? Fakat bunun 
sebebi, eski devirde, Musevi· 
lerin tamamen ayn bir millet 
olarak telakki edilmeleri ve 
bcnimsenmemeleridir. Çok şü
kür bugün öyle değildir. Cum
huriyet Türkiyesinde bugün 
herkes, her hususta müsavi 
hakka maliktir. Bu sebeple 
Türk Musevilerin, kendi dilleri 
olan Türkçeyi ötrenmeleri ve 
bu dili konuşmaları lazımdır. 
Hal böyle iken, bugün 50 ya
şındaki Musevilerden ve bil
hassa kadınlardan Türk dili 
noktai nazarından bir terakki 
beklemek, kendi kendimizi al
datmak demek olur. Bu tak
dirde, bunların, şurada burada 
gene lspanyolca konuştuklarını 
işittiğimiz zaman: 

işte bakınız, bunlar adam 
olmaz. Türkçe konuşmak iste· 
miyorlar. Museviler, vatandaş 
sayılmata liyık değildir. 

Diyeceğiz. Halbuki vaziyeti 
daha evci olduğu gibi muha
keme edecek ve yalnız genç· 
lerin Türk dilini layıkile öğ
renmelerini temin etmeğe ça
lışacak olursak, hem beş on 
sene sonra sukutu hayale uğ
ramamış ve hem de daha isa
betli hareket etmiş oluruz. 
f ştc asıl tedkik edilecek nok· 
ta budur. Benim kanaatim, ih· 
tiyarlan kendi hallerine bıra
kıp, yeni nesli sağlam ve tam 
manasile Türk barsile müceh
hez bir halde yetiştirmeğe ça· 
lışmaktır. 

Türk dilinin tamimi elzem
dir. Bu hususta, yalnız Muse-
11ilere değil, her ne milletten 
olursa olsun ve her nereden 
gelmiş bulunursa bulunsun, 
Türkçeden gayri lisan konu
şanlara da telkinatta bulunma
lıyız. Milli vicdan bunu em
reder. 

Eski devir, çok ihmalkar 
davranmış, meseli ispanyadan 
gelen Musevileri, kendi dille
rile, kendi cemaatleri ve mek
teplerile kendi başlarına terk. 
etmişti. Fakat görüyoruz ki, 
cumhuriyet hiikumeti, bu gibi 
hataları tedrici surette ıslah 
etmeğc karar· vermif ve bunun 
· "n de ilk 

raf bütün yurdu meltb,plerle 
süslemiştir. işte Hllvayı bille· 
decek nokta buaur. 

Türk Bilini «öf~'mekle, 
Türk hanini benimsemekle, 
Türk olan Musevilerin, <liğel' 
Türk kardeşlerile daha çabUlc 
kaynaşabilecekleri muha~ı&ttJ. 
Onun için, eYvela T-ür~e ~ •• 
nuşmanın bir Yaztfe ı.oMuiunb 
kabul etmek ve ~nr~ da isim 
gibi <lığer 'lıuı1usata da ehem· 
rniyet vermek lazımdır. Bakr· 
mz, benim ismim 'son samarr
]ara kadar ( llya Arditi ~ Hli-. 
Ben bu ismi kenaim ıi~i ft 1b6"' 
vafık bulma<litn ve t<l1ya tlal: 
arat} wnnin'i a1mak sutetlle bu
tiin dindaşlarıma nümune ol
m~k is~edim, 

(ANADOLU) nun buıünkü 
nüshasında gördüm ki, Muse· 
vilerden bir genç, eski iımini 
bırakarak güzel bir Türk iami 
almıştır. Çok sevindim ve bu 
genci takdir ettim. Riyasız 
olarak söyliyebilirim ki, bütün 
Musevilelerin bu düşünce ile 
hareket etmcl~rı, davayı ~~ · .,. 
evci halledecektir. 

Ben bu beyanatımla vicda· 
namın tercümanı oldum. Başka 
diyeceğim yoktur. 
------------

41 kiıilik liste in. 
tiıar etti. 

Berlin, 15 (A.A.) - Resmi 
gazete aileleri efradı, kanlan 
ve çocukları ile birlikte Alman 
vatandaşlığından ıskat edile
rek bütün malları zaptolunan 
41 kişinin listesini neşrctmiı
tir. Bunlar arasında ezcümle 
şu kimseler vardır: 

Sabık Sosyalist Meb'us 8. 
Ofispieu, sabık komünist meb
us B. Hugo Oberlein, .Vcssi· 
ehe Zeitung gazetesinin par· 
lamento muhabiri 8. Adolf 
Philips Bron, Frankfurt Üni
versitesinde sabık hukuk pro· 
fesörü B. Hugo Singheimer, 
sabık Meb'us B. Rulbric ve 
nihayet meşhur muharrir Bay 
Ludvig Renn. 

Sulh için 
En bUyUk garanti 

Vaşington, IS (Radyo) -
Bay Ruzv'elt Panamerikan ko· 
mitesi içtimamda: 

.. - Milletler arasında ha· 
kiki bir teşriki mesai, sulh 
için en büyük ıarantidir,, de· 
miştir. 

Romanya 
r~abinesinde tadlllt 
Peşte, 15 (Radyo) - Veri• 

len haberlere göre, Romanya 
kabinesinde tadilat vukua ge· 
lecektir. Bundan başka bazı 
valiler ve polis amirleri detit· 
tirilecektir. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi -1356 

iaan 2 Sefu 3 

NiSAN 

~ 15 
7 7 

Perıembe 



§ayfa 4 ---------------------- ANA66LU -----------------------• /ıpanyada son Jgrum Montrö konf eransrnda 

Cumh riy t iler, son bir Teknik komitesinin iQti· 
mU a f kıyetle mevzile• Yaramaz çocuk maında ihtilaf Çtktl • • • ı tt• ı Karpitle oynarkan ellerini - -

rını genış e 1 er va yUzOnO yakmış Fransız delegesi, statükonun muhafazası .. 
• Güzelyalıda cami sokağında kl•f • V • b .. J [ k 

/htilalcilerin 30 kamyon,u ile ~ tanktan bir kaza olmuş, Vedad ismin· nı te ı ettı . .n.omıte ugun ae top anaca 
mürekkeb biı· kolu bombardıman edildi. de bir çocu~un yüıii ve elleri Cenevre, 15 ( Radyo) ~ mahkemeler için 12 ,;enelik 

Madrid, 14 (A, A.)-Cum· 
huriyetçiler Carabancheli ge· 
çerek Carabanchelaltoda 100 
ev zaptetmişlerdir. Asiler ricat 
etmek için ancak yer altında 

dar bir geçitten istifade ede· 
bileceklerdir. 

Londra, 14 (A. A.)-Şimdi 
Londrada bulunan Bask hü· 
kumetinin deniz ticaret nc.zırı 
Son Santiago, Aznar, Bilbao 
civarı kara sularında hiç bir 
mayn olmadığını ve Bask hü
kumetinin torpil tarama ge
milerinden mürekkep bir filo
sunun faaliyette bulunduğunu 
beyan et'lliştir. 

Barselon, 14 (A. A.)- Hü
kumet kuvvetleri Saragosseun 
cenubunda kain Tosos adın· 

daki çok ehemmiyetli bir ka· 
sabAyı işgal etmişler ve bu 
suretle cumhuriyetçilerin Ble· 
chite mıntakasınd.:ıki faaliyet 
mıntakalarını genişletmişlerdir. 

Görünüşe nazaran cumhu· 
riyetçiler asilere bütün cephe
lerde aym zamanda hfü um 
etmek suretile hemen hemen 
bütün Aragon cephesinde ta
arruzlarını teşdit etmektedirler. 

Madrid, 14 (A.A.) - Mad
ride gene birçok obüs düşmüş 
ve birçok kimselerin ölümüne 
sebebiyet vermiştir. 

General Miaja gazetecileri 
kabul ederek infialini izhar 
etmiş ve şöyle demiştir: 

- Asilerin tanelerine Mad
rid cephesinde hedef teşkil 
eden noktalar sırf askeri olan 
noktalar değildir. 

Madrid cephesi, 14 (A.A.)
Neşredilen bir tebliğde bil
hassa şöyle denilmektedir: 

Dünkü gün sükun içinde 
geçmiştir. Cumhuriyetçiler dün 
öğleden sonra ve gece asilerin 
Case Del Compodaki mevzi· 
}erini bombardımr.n etmiş ve 
Cerro De La Guila ile Mont 
Carabitası müdafaa eden mit
ralyözleri tahribe çalışmıştır. 

Saat 22 de asilerin üniver· 
site mahallesindeki bir taarruz 
teşebbüsleri süratle tardedil
miştir. Cumhuriyetçilerin tay
yareleri Aragon cephesinde 
Ariza istasyon ve .kasabasını 
ve asilerin 30 kamyon ile 8 
tanktan mürekkep olan bir 
kolunu bombardıman etmiştir. 
ihtil31ciler de kendi mu-

vaffakıyetlerinden 

Malaga, 15 (Radyo) - Asi· 
ler evelce Malagada batmıı 
olan C. 3 tahtelbahirini yüz· 
dürmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Tahtelbahirin içinden birçok 
mürettebat ve zabit ölüleri çı
karılmıştır. 

Cebelüttarık, 13 (Radyo)
Osyandiyanodan alınan ha· 
berlere göre, Bilbaoda vazi
yet çok müşkül bir şekil al-
mıştır. Bir taraftan deniz ab· 
lukası; diğer taraftan kara 
ordularının üç cepheden ha-
reket ve tazyiki, aynı zaman· 
da sair yerlerden Bilbaoya 
binlerce mülteci gelmesi ev· 
vela erzak vesaire fıkdanı hu· 
sule getirmiştir. Bu sebeple 
şehrin uzun müddet mukave· 
meti imkansız addedilmektedir. 

Cebelüttarık, 15 (Radyo) -
Altı günlük mütemadi hücum
dan sonra Madrid cephesinde 
milislerin taarruzu durmuştur. 

Bugün Madrid cephesinde 
sükun hükümfernıadır. Bu 
taarı uz pek çok zayiata mal 
olmuş vt hiçbir fayda temin 
etmemiştir. Nüfus zayiatından 
başka 25 l;mk harab olmuş 
birçok mühimmat asilerin 
eline düşmüştür. 

Aragon cephesinde asiler 
milislerin taarruzunu durdur· 
muşlar ve 400 zayiat verdir· 
mişlerdir. Harp meydanında 

kalan maktuller arasında bü· 
yük rütbeli zabitler de vardır. 
Milislerden birçoğu silahlarile 
asilere iltihak etmişlerdir. 

Navalçe Markes milisler 
tarafından tahliye edilmiştir. 

Sevil, 15 (Radyo) - Gene· 
ral Keyodo Liyano, Bilbao 
sahillerinin ablukasından bahs· 
ederek: 

"-İngiltere hükumeti vazi
yetin vahametini takdir etmiş 
ve vapurlarının bu sahilJerde 
seyrisef erden tevakki etmeleri 
lüzumunu alakadarlara bildir· 
miş ve bu sularda bulunan 
ticaret sefinelerini Londraya 
avdete davet etmiştir.,, 

Demektedir. 
Londra, 15 (A.A.) - Roy

terin öğrendiğine göre, Bask 
sahilleri açıklarında bir deniz 
muharebesi vukua gelmesi 
muhtemel görülmektedir. Zira 
haber alındığına göre, fspan· 
yol hükumetine mensup filo· 
dan bazı gemiler Gaskonya 
körfezine doğru yola çık· 

yanmıştır. 8 yaşlannda bulu· Montrö konferansı teknik ko· bir intikal devresi kabul edil· 
nan Vedad, di~er Mkadaşlarile miteıi, bu2iln toplanmış ve meıini istemişlerdir. 

mahallede oynarken ellerine iki buçuk saat kadar müzake· Müzalct>reler, geç vakte ka· 
bir parça karpit geçirmişler, rede bulunarak, Mısır kapitü- dar devam eylemiştir. 
bunu bir tenekeye koyarak lasyonlarının lağvı hakkındc.ki Delegeler arasında ihtilaf 
ateşlemişlerdir. Karpit birden· projenin ikinci maddesinin çıktığından, Amerika delege· 

· bire parlamış ve tenekenin esaslarını tesbit eylemiştir. Bu sinin teklifi üzerine celse ya· 
başında bulunan Vedadın el· maddeye görr, Mısırdaki ec· rına talik edildi. 
leri ve yüzü yanmıştır. Yaralı nebiler, diğer memleketlı-rde 
çocuk tedavi altına alınmıştır. olduğu gibi mahalli kanunlara 

Esrar içiyormuş tabi olmak mecburiyetindedir· 
Yaniın yerlerinde nargile ler. Bu meselede komite ikiye 

ile esrar içen sabıkalılardan ayrılmıştır. Bitaraf, Mısır, İn= 
topal Alaeddin yakalanmıştır. giltere ve diğer taraf da, Mı-
Kız kardeşini yaralamış sı da kapitülasyonları olan d~v-

Çorakkapıda otııran Hasan !etler delegeleri vardır. Bunlar, 
oğlu Ali, kız kardeşi Hikmetle bazı itirazlarda bulunmuşlardır. 
kavga etmiş ve başından de· Fran~ız delegesi; statükonun 
mirle yaralamıştır. muhafazasını, • olamadığı tak· 

Esrar taşıyormuş dirde kapitülasyonların, tedrici 
Hapishanede mevkuf bulu· surette kaldırılmasını veyahud 

nan Fuad namında birini zi- da ecnebi mahkemelerin kal-
yarete giden Mustafa oğlu dırılması için muayyen bir za· 
Zühdünün üzerinde 90 gram man tayin edilmesini teklif 
esrar bulunmuş, zabıtaca mü· etmiştir. 
sadere edilmiş, Zühdü adliyeye Mısır delegeleri, bu teklifi 
verilmiştir. reddetmişler ve yalnız ecnebi 

ispanyada darbei hüku
met mi hazırlanıyor? 

Yeni hükumetin başına General 
Miajanın getirileceği söyleniyor 

Londra, 15 (A.A.) - Daili 
Herald gazetesinin diplomatik 
muhabiri bu sabah aşağıdaki 
haberi vermektedir: 

İspanyada sulhu temin için 
bir hükumet darbesi hazırlan· 
maktadır. Güdülen hedefin 
yegane vazifesi memlekette 
sükunu tesis etmek olan siya
setçe bitaraf bir askeri dik· 
tatörlük kurmaktır. Madrid 
müdafii General Miaja bu ye· 
ni hükumetin başına getirile· 
cektir. Bu plan Frankonun ve 
Caballeronun istifalarını ve 
yabancı askerler ile müşavir· 
lerin harice çıkarılmalarını na· 
zarı dikkate almaktadıt. 

Plan ciddidir ve halen ya· 
hancı memleketlerde bulunan 

lacak uzun ve tahripkar bir 
harbe nihayet vermeyi düşün-

mektedir. Yeni hükumetin is· 
mi Teskin ve yapıcılık cum· 

huriyetçiler ittihadı hükumeti 
olacaktır. Frankonun General· 
lerinden bir kısmı ile asi kuv· 
vetlerin ekseriyetinin bu planı 
memnuniyetle kabul edeceği 
tahmin olunmaktadır. 

General Miajanın kuvvetle
rine gelince, bunlar Miajaya 
sadık kalmakta devam ede· 
ceklerdir. Zira Generalin nü
fuzu ve şöhreti pek büyilktür. 
Fakat en mühim unsur bizzat 
General Miajadır. 

Kendisi daha birkaç gün 
ev el: 

Montrö, 14, (A. A.)-Mısır 

kapitülasyonları konf ,.ransı Mı· 
sır heyeti tarafından verilen 
mukavelename projesi üzerinde 
umumi müzakerelerde bulurı· 

maktan vazgeçerek doğrudan 

doğruya projelerin maddele· 
rinin tetkikine başlamıştır. 

Evvela kapitülasyonların il
gası prensibini tesbit eden 
birinci madde konuşuimuştur. 
Fransa ve Belçika heyetleri 
kapitülasyonların mutlak bir 
ilgası bahsinde ihtiraz kayıt
ları koymuşlardır. 

Fransız delegesi B. De Tas· 
san kapitülasyonlar rejiminin 
üzerinde mutabık kalınacak 
başka bir rejimle değiştirilme· 
sini ileri sürmüştür. 

lngiliz heyeti kanunlar, adli 
teşkilat ve Mısırda ikamet şe-
raiti meseleleri üzerinde umumi 
bir müzakere istemiştir. 

Bununla beraber bütün mu· 
rahhas heyetlerin dünkü be· 
yanatlarına muvafık surette 
fikirlerini bildirmeleri üzerine 

umumi komisyon reisi neticeyi 
bildirmiş ve birinci maddenin 
ittifakla ve ilk kıraatte kabul 
edilmiş bulunduğunu ilan ey· 
lemiştir. 

Bu maddenin kat'i metni 
ikinci kıraatte tesbit oluna· 
caktır. 

Mısır mehafili kapitülasyon· 
ların ilgası prensibini tesbit 
eden birinci maddenin kabulü 
dolayısile memnuniyet izhar 
etmektedir. 

(El mısır) gazetesi 
ltalyadan şükranla 

bahsediyor 
Kahire, 15 ( Radyo ) 

müteaddid siyaset ve iş adam- "Ben siyaset adamı deği- "El mısır,, gazetesi neşrettiği 
lan grubları tarafından düşü- lim. Yalnız askerim,, demişti. bir makalede ltalyan murah-
nülerek tedvin olunmuştur. Generalin Valensiyaya karşı hasların Montrö konferansın-
İki taraf askeri şefleri nez· olan sadakati her türlü şüp- daki hattı hareketlerinden şük-
dinde gizlice sondajlar yap· henin fevkinde telakki olun· ranla bahsetmektedir. 
mağa başlanmıştır. Bu planı makla beraber bu planı vü- Aynı gazete; Fransız murah· 
vücude getirenler bu suretle cude getirenler kendisini ni· haslarının mesaisinin Mısırda 
ancak ya kızıl, ya beyaz bir hayet ikna edebileceklerini sukutu hayal husule gctirdi-

Bu akşamki program 
lstcınbul radyosu 

Öğle neşriyatı: Saat 12,30 
plakla Türk musikisi, 12,50 
havadis, 13,05 muhtelif plak 
nf,!şriyatı. 

Akşam neşriyatı: Saat 17 
inkılap dersleri üniversiteden 
naklen Recep Peker larafından, 
18,30 pl8kla dans musikisi, 
19,30 spor miisahabeleri Eş· 
ref Şefik tarafından, 20 Türk 
musiki heyeti, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından Arapça söylev, 
20,45 Vedia Rıza ve arkadaş· 
ları tarafından, Türk musikisi 
ve halk şarkıları, saat ayarı, 
21,15 orkestra, 22,15 Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30 plakla 
sololar, opera ve operet par· 
çalan. 

Çimento 
Hakkmda • K ısad Vekftle· 

tinin teb'iği 
Ankara, 15 (A.A.) - lktı· 

sad Vekaletinden: 
"Tesis sermayesini ucuzlat· 

mak maksadile alınmış olan 
plan aşağıdaki prensip kararı 
alakalıların bilgisine sunulur: 

1 - Tesviyesi sanayi ka· 
nunundan istifadesi kabul 
edilmiş sanayiin tesis ve tev· 
sii için lüzum görülecek tesis 
malzemesinden çimentonun 
klering veya benzeri anlaşma 
mevcud memleketlerden idha· 
line müsaade edilecektir. 

2 - Alakalıların gir kararı 
hükümlerine tevfikan müsaade 
istihsali için İktısad Vekale· 
tine miiracaat etmeleri la· 
zımdır. 

3 - Müracaatın gir kararı 
ve teşvik sanayi kanunu hü· 
kümlerine tevfikan yapılması 

icap eder. 
4 - Bu prensip kararı 

Anadolu Ajansı ile neşri tari· 
lainden itibaren tetkik oluna· 
caktır. 

Negüs 
Assamblenin mayıs top· 

lantısma delege 
gönderiyor 

Cenevre, 15 (A.A.) - Mı· 
sırı kabul etmek için Milletler 
cemiyetinin aktedeceği fevkala· 
de içtima mayıs ayının 26 
sında yapılacaktır. 

Haile Selasiyenin bir heyet 
gönderip göndermiyeceği ma· 
luın değildir. Gönderecek 
olursa Habeş heyetinin sala· 
hiyetlcrinin muteber olup ol· 
nıac.lığını müzakere etmek 
üzere hususi bir komite top· 
!anacaktır. bahesediyorlar mıştır. tedhiş devresi ile nihayet bu· ümid eylemektedirler. ğini de yazmaktadır. 

--~~ ........... ..:ı ................................................................. =-m .... c.. .................. ll".JllmJB!lm:JlllZB .......... ... 

Gardiyan sustu. Bu suretle Breşvonçun doktor Bilzle beş Gardiynn iri fakat saniye 
söyliyeceklerini tamamen söy· gündenbcri bir firar planı şaşmaz saatine baktı ve: 
lediğini anlatmak istedi. üzerinde çalıştığına tamamen - Sinyor Sigisbert ile kar-

Tarihe mUstenid zabıta romana 
Piyer, Lük Oberten ile kani oldu; ve: deşi Vikont Ploç, on dakika 

geçen uzıın müşareket sene· - Pekala, dt>di, fakat işle· daha yemek masasında kala· 

56 
geliyoruz. Doktor Bilz, şato· 
nun güzel kızı madmazel 
Gizeli seviyor. Bu kız şatonun 
Vikontu ve maymuna benzi
yen Ploça cebren zevce ola· 
rak verilecektir. Doktor bu 
kızı bu menhus herifin elinden 
kurtarmak istiyor. Aynı za
manda seni ve patronun Lü
kü de kurtaracaktır. Fakat 
bu ~abab Ploç doktorun bu 
sırrına vakıf oldu; zavallı 

doktoru bir yumrukta yere 
yıktı, kendi odasına sırtında 
götürdü. Şimdi, doktor Bilze 
hizmet, onun haf~~!}' kurtar· 
1~' '""'°'"" IJv 

lerinde pek çok şeyler öğren· rin . kötü gittiğine de emin caklardır. 
Nakleden: F. Ş. Benlioilu miş ve bilhassa ihtiyatkarlıkta bulunuyorum. Çünkü Ploçun Dedi. 

mak sırası bana geldi. Sen çok ileri gitmişti. Gardiyana bu sırra vakıf olduğunu söy- - İyi. Bu kadarı az b1r 
ve patronun bu hususta hına dikkatle bakarak: )edin ve doktorun da Ploçun zaman sayılamaz. HemP.n Lü· 
yardım edeceksiniz! - Vay ... Vay!.. dedi, söz- elinde bulunması fevkalade ke gidecek ve bana bu söy-

Bu işi yapmak için büsbü- lerin cidden iyi nevinden! bir manidir. lediklerini ona da söyliye· 
tün vasıtasız değilim. Beş - Ne?. Ne dedin? - Bence öyle, son vaziyet ceksin. Bu suretle kurtuluş 
gündenberi doktor Bilz esra- • - Hiçbir şey!. Fakat senin fenadır. Maamafih, vaziyeti çaresini üç kisi arıyacağız. 
rını bana tevdi etmiş bulu· için çok aydınlık görünen bu düzeltecek mevkideyiz. Mak- Lükün düşünceleri senin ve 
nuyor. 3 numaralı tahtezzemin yol, benim için kafl derecede sada vusul için ölümü göze benim düşüncelerimden yüz 
dairenin anahtarları da elim· karanlıktır. Müsaade et te alanlar, herhalde muvaffak defa defa daha kuvvetli ve 
dedir. Bu dairenin makaniz- ben de sana bir iki şey so· olurlar. Hile ve cesaret la- isabetlidir. 
malarının esrarına da vakıfım. rayım. 7.ımdır. Fakat dur, ben;m de sana 
Bu suretle bir firar imkanı - Sor! - Ala.. Fakat bir plan siyliyeceklerim var, dınle ve 
elde demektir. Zevcem ve iki adımı arasında on da· hazırladın mı? tekrar et. Söyliyeceklerimden 
oğlum da haberdardırlar. Bun· kikaya kadar çok seri bir mü- - Hayır.. hiçbir şey unutma. Çünkü 
lar da ormanda bizim hesa· kaleme yapıld ı ; bu mükaleme· - Şu anda kaç. dakika hepsi cJe çok mühimdir. 
bırnıza faali1ettedirler. sonunda Piyer Malen, serbest zamanımıı var? Piyer Malen park ve or· 

manda gördüklerini gardiyana 
anlattı ve sonra: 

- f yi anladın değil mi? 
Diye sordu. 
- Eveti 
Gardiyan hemen bitişik 

odaya gc.çli; ve sekiz dakika 
sonra Lük herşeyden haberdar 
oldu. 

Fakat Lük çok feci bir va· 
ziyete düşmüş oldu. Bu gar· 
diyanın hazırladığı bu fırsat· 
tan istifade ederek hemen 
faaliyete geçmek mümkün 
olamıyacaktı, çünkl\ bu teklif 
dahilinde faaliyete geçmek 
Gizcli doktor Bilze terketmek 
demek olacaktı. 

Kendi kendisine 
şündü: 

- Beni ve Piyeri 
ıçın zavallı kız, 

- Su u 

kurtarmak 
doktorun 
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Bağlardaki ztırar ne kadar? ~~.AJZ] . f!!Eynler meselesi etrafında •. •· • 

Rek ltemiz iri taneli v ~«JJ Avam ,kamarasında mu .. Köylüye meccqnen 

Yonca dikilecek 

iyi olacaktlr Sinir ha liflerin şiddetli cidali ~~~~:" "::.~~:r~~•İq 
Havalar,~bızla sinirler Cebelüttar_ı_k_t_a_k_i __ _:.l_n-gll_i_.z_g_e_m_ı_·ı-e-rı· cumhu.. ve }lrtırmak için sulak yerlere 

koparmakta berdevamdır. Sa- yonca dikjlmesi JllUYafık gqr 
bahleyin kafamın sol tarafına riyetçilerin yıldönümünü selamlamadılar rülmüş ve kazalara teyzi ediJ! 
giren a~rı, yavaş yavaş gözle- mek üzer~ Ziraat Vekaletin~ 

Avustralya üzüm rekoltesi 20 
bin ton tahmin ediliyor 

O 
rimin içindtm etrafa yayılıyor Londra, 14 (A. A.)-Havas nazarı dikkate almaka amade den 500 kilo yonqJ tohumlJ 

züm mahsulü, Avustralya atfen verdiğimiz bu haber A h ı:. • d b 1 d F k A k " d · · ı · t' 
d 1 

ki, her kimin yanma vardımsa, iansı mu aoirın en: u unur um. a ·at vam a· gon erı mış ır. 
a Ege mıntakası üzümle•'ine üzerine zmir Türkofis şubesi "Öğrenildiğine göre lngil· marası unutmamalıdır ki, bJ.J au tohumlar ziraate müsait 

nazaran çok erken yetişir. Bu ehemmiyetle tetkiklere başla- hepsi Öde: f f d d 
1 1 

tere hükômeti ispanyada har- iş büyijk bir iştir. Ve bizim olan askeri µııntakalar• d• 
s A t 1 ü ·· k l t - ööö • ö • e i er, s nir 1 ek'ıleb.ılecektı'r, Bu husust• ene vus ra ya zum re o - mış ır. betmekte olan iki tarafın mu- spanyol işlerine müd~hale et• .. 
te · · 20 000 t ld x. r·· k f' 1 ı· içindeyim .. Başımın şurası ağ- "la"kadar makamlardan mu"saa .. sının , on o u~u an- ur o ıse ge en ma umata I harib sıfatını tanımak tasavvu· mekle ittiham edilmemiz gibi ~ 
laşılmıştır. Halbuki normal re- göre Manisa bağlarındaki za- rıyor. Nabızlarını, damar arım, runda idi. Ve Nazırlar Bilbao bir netice verebilir. de istihsal edilmiştir. 
k Jt 40 b' t d Ot · d'ld 'Xr' ·b· .. d şak şak atıyor.. Ziraat Vekaletince Kaya&ta 0 e ın on ur. t ava rar, ışaa e 1 ı.sı gı 1 yuz e B f k mıntakasrnda seyrisefaine mü- Hatib ı:3. Churchilin sözleri 
konferansı mukarreratına gö· yetmiş beş, seksen değildir, b en suratı asmışım,d a at teallı'k ola11 maıu·m kararı Ha- h kk d 1 .. 1 . t' kurulacak büyük inekhane 

ı irçoklarının suratını a ay- a ın a şun arı soy emış ır: için de ayrıca voncalıkhır te• 
re ngiltere, ihtiyacı olan daha azdır. Türkofis tarafın- N t / 

nen benimki gibi gördüğüm riciye ezaretinin muta eası - Bu beyanattan dolayı sis olunacaktır. 
mahsulleri evvela müstemlike· dan yapılmakta olan tetkikler p f k ı· d 
lerinden veya himayesinde bu- henüz kat'ı· sekilde intaç edı'l- için teselli duyuyorum. Dok· üzerine azar günü ev a a e müteessif değilim. Filhakika Vekaletten vilayet ziraat 

• I k 1 . · · · içtimada vermişlerdir. Hariciye f ·ı f l 'h ·ı .. f h lunan yerlerden almağa mec· · 1 ki b b to ara a ırsa, sinır, yırmıncı ngı tere spanyo ı tı a ına a· müdürlüg· üne gelen bir tamim· 
memış o ma a era er zarar Nezareti Fransanın böyle bir 

burdur. Avustralya üzüm re· nisbetinin hiçbir vakit işaa asır medeniyetinin aşağı yu· time çekmek imkanına sahib de, memleket hesabına fazla 
koltesinin azlığı sebebile fn· edilen miktara çıkmı)acağı karı herkesi nasibedar eden tanımayı kabul etmiyeceği ve olsaydı büyük bir ihtiroam ve yonca istihsalininin temini 

illetlerinden biridir.. Eski İn· bu kadar ağır bir meselede büyu"k bı'r faaliyetle btı ıı;:e için bilhassa şu noktalara 
gilterenin üzüm ihtiyacını ta· temin olunmaktadır. Yakında F ı 1 ·ı · ,.. san ve eski tıp, asap bozuk- • ransa i e ngı terenın aynı girişirdi. dikkat edilmesi bildirilm ştir: 
rnamen Avustralya üzümle- kat'i netice alınacak ve bağ· · k'b ı · · f !uğu diye birşey bilmezdi. Bi· sıyaseti ta ı etme erının ev· Cebelu·'ttarık, 15 (A.A.) Yonca tohumları çiftçilere 
tinden temin etmesine imkan lardaki zarar miktarı hakkında d ı 
"oktur. lirdi, fakat böyleleri hiç gö· kalade mühim ol uğDu muta c· Teamül hı·ıa·fına olarak dün mcccar:en verilecek, buna 
ı lktısad Vekalctile Türkofis .. k d' asında bulunmuştur. iğer ta· mukabil de bu tohumların 

Bu sebeple lngiltereClen iz- merkezine malumat verilecektir. zu mez ı.. b 1 d C'ebelüttarıkta bulunan harp Dedelerimizin mezarlardan raftan ka inenin spanya a ekileceği tarlaların iyice sürül· 
rnir üzümleri için mühim sipa· Vilayet ziraat müdürlüğün· çıkan kafa tasları gösteriyor dövüşenlerin muharib sıfatla- gemileri lspanyol cumhuriye· müş, yabani otlardan temiz· 
tişler gelmeğe başlamıştır. den aldığımız malumata göre, rını tanımak için vereceği bir tinin yıldönümü münasebetile ı · ı al h·pı r· ta a 

lngilteredeki üzüm stokları- ki, yüz yaşında toprak nişin enmış 0 m an sa 1 e 
1 

r · 
soğuklardan bbütün vilayette karar yalnız muhalefet meha· top atmamışlardır. fından taahhüd edilecektir. 

nın son zamanda çok azaldığı sebze bahçelerile bağlarda, oldukları halde ağızlarında filinde değil aynı zamanda Yalnız lspanyol konsolosa- Yoncalık tesis eden her 
da tesbit edilmiştir. Ayrıca tütün fidelerinde zarar olma· tek dişleri eksik değilmiş.. bazı nıuhafazakar mehafilde de · 1 b .. k · 
f-.follanda ve Çekoslovakyadan Ben, genç yaşımda ağzımın nesı spanya ayragını çe mış çiftçi bu yoncalıktan istifade 
d mıştır. Nisanın 18·22 sinde iyi karşılanmıyacak idi. Amele ve ispanya cumhuriyetine kar- d · · d k ç defa 

a üzüm siparişleri gelmekte· ıçıne bakıyorum da, onu, erecesını, sene e 8 

d. hafif kırag" ı düşmüşse de bütün fırkası mensubları Bilbao su· h bb t b ı· ·· \ b' ... · · h b. d d ır. Mütekabil klering anlaş- Madridin ihtilalciler tarafından şı mu a e es ıyen yuz erct: ıçtıgını ve er ıçme c e· 
1 l b ! k bağların yalnız yeni süren dip larında fngil:z bayrag" ına hür- k' d k 1 f ı k d k k'I t al illa ari e u mem e etlere ge· bombardıman edilmiş, eski ımse e ya a arına spanyo ar an aç ·ı o yonca o u • 

filizleri kavrulmuş, bu da yal· met ettirmekten imtina etmiş kl · d tl k d \ ğ l 1 ten sene mahsulünden piya- bir saray enkazı sanıyorum.. ren erın en roze er ta mış· ığını yonca ı ı su ayıp sıı a-
d d nız çukıır yerlerde bulunan olan hükumete karşı bugün !ardır. d ğ t · t k sa a mevcu üzümlerin sev- Tek tük, köhne sütunlar ha- ma ı mı ve evsı e me nı,, .• 

k. b 1 k bazı bağlarla bazı bag"'ların şiddetli hiicümlara kıyam et- ----------- · d l l d" se e ıne aş anma üzeredir. Al· tinde beş on diş.. F l tın e o up oma ıgım n 
t.. d d çukur ve muyyen yerlerinde mişlerdir. Muhalefet mehafili İ İ tin 'h t• d haltı ziraat ida 
·•ıanya an a yenı sipariş- O heybetli gövdeler, o si- nı aye ın e ma -
ler gelmiştir. olmuştur. general Frankoya Biskaye kör- Hakkmdaki projenin aleyh- resine birldirmeğe mecbur ola· 

Yalnız Torbalı kazasında nirsiz, o düzenli yapılar yavaş fezi ile Toleo burnu etrafına tarları ço-"alıyor caktır. 
1 Mayıstan itibaren alivre yavaş kaybolmağa başladı. Bir ·d ·ıı d"k k Y 

iizüm satışlarına başlanacaktır. kırağıdan, bağlarda yüzde 5 çog" umuzun sinirlerinde kandil· yenı en torpı er 0 türme · Kudüs, 14 (A.A.) - Filis- Tohum verilecek çiftçiler 
B ld .. .. ı · d cesaretini Pazar günü kabine · · 'k' b ı k h kk d k' · 'h d'l' k k u sene Ege mıntakası üzüm zarar o ugu soy enmışse e ler deg" il, proı· oktörler yanıyor.. tını ı ıye ö me • a ın a ı ıntı ap e ı ır en yonca e e· 
k T b 1 d b .. "kt tarafınaan ittihaz edilen kara· · k k A ki 1 b' lh h re oltesinin geçen seneki re· or a ı ovasın a ag mı arı Amma, Bayanların siniri ile proıe ya ın şar ·ta rap mem· ce eri tar anın ı assa er-

k 1 d d h 1 Zaten Pek a d rın vermiş oldug" unu be)1an ı k l · d ·h· ı · · l k · .. b' l .. · l d ol o te en a a az 0 acağı söy· z ır. asıl sinir arasındaki farkı da e et erın e zı ın erı ışga et- esm gore ı ecegı yer er e • 
1 k d f •• etmr.ktedir. ı b" k 1 h masına ı'tı·na edı' lecekt'ır. Ga-enme te ı·se e Tu"'rkofıs · Q ..., t [ · k b ı k , .. d B. · k. meı(te ve ırço a ey te mu-zmır gre men erın toz- a u etme azım ır. ızım ı, B. Churchilin teklifleri hak· 
şubesinden aldığımız mallı· hakikaten sinirdi .. , onlarınki talealara sebebiyet vermekte ye, yonca ziraatinin memle· 
rn b minatı. d 1 kında birçok mutalealar ileri devam ediyor. kette yaymak olduğundan usu· 

ata göre u şayia doğru mo a... sürülmektedir. Birçok zevat 1 l . 'f d k·ı1 . 
değildir. Rekolte için yapılan Yakında tevzie başlanacak Biz, biraz da 11Ôrdek Mus· rak Basvekili ve Maliye Ü ziraat ve ıstı a e şe 1 erı B. Churchilin hükumet namına f ı d' 
tetkikler, bu seneki üziim mah- Ôg" retmenlerin 932-933 se- tafaya,, benziyoruz. Havadan Nazm biri Yahudi biri Arap hakkında çi tçi er tenvir e ı· mı söz söylediği yoksa kendi 
sulünün iri daneli ve çok nefis nesi tazminat alacaklarını öde- nem kapıyoruz. Ufuk bulanıp olmak ÜZt!re Filistinde iki dev· leceklerdir. şahsi teşebbüsü ile mi bcya- ----
olacağını meydana çıkarmıştır. mek için vilayet büdçesinde gökten yere doğru bir ağırlık natta bulunduğu hususları su· let vücude getirmek fikrinin Bay Hamdi TUzUntUrk 

Üzüm tanelerinin iriliği ve 17,000 liralık tahsisat ayrıl- çökünce, sanki kalbimizin ale şayan görmektedirler. aleyhinde bulunmuşlar ve de· izmir Gazi ilkokulu öğrct-
ağırlığı sebebile bu seneki mıştı. Kültür direktörlüğünden içine bir şeytan giriyor, kafa· Bilbao mıntakası sularına mişlerdir ki, böyle bir parça· menlerinden Bay Hamdi Tü· 
Üzüm rekoltesinin de geçen lzmirdeki bütün ilkokullar baş- mızın şurasına bir ağrı, sırtı- kon•ılmuş olan maynler mese- lanma neticesinde Arap ve züntürk, öğretmenlikten istifa 
Seneki rekolte miktarı olan öğretmenliklerine gönderilen mızın, omuzumuzun burasına Müslüman aleminin Filistini etmiş, Nazilli dokuma kombi-7s lesi hakkında yapılan tenkid-

bin tonu bulması kuvvetle bir tamimde, büdçenin Vekil· bir sızı sokuyor, nabızlarımızı, B Ed tamamıle kaybetmesi tehlikesi nası personel servisi kontro· tn h lere cevap veren ay en 
u temeldir. ler Heyetince tasdikinden son· damarlcmmızı yakalayıp geri· mevcuttur. lörlüğüne tayin edilmiştir. Ar· 
S 

şöyle demiştir: 
on günlerde soğuklar yü- ra bu paranın alacaklı ög" ret- yor ve bizi sokağa salıveriyor. 1.kı· rekor kadaşımıza yeni vazifesinde .. - Gemilerimizin seyrüse· 

~Unden Manisa havalisindeki menlere derhal tevziine baş- Ondan sonra da bizden de muvaffakıyetler dileriz. 
b ferini hima1e için bu mınta- Bı"rden kırdılar 
~ğlarda filizlerin yanması yü· lanacaktır. hayır bekleyin artık.. kada konulmuş olan maynleri At yarışları 
~Unden mühim zararlar husulr. Dilek 1 e-r-: ---- Sinir buhranının diğer bir - Roma, 15 (A.A.) - Tayya- Yarış ve ıslah encümeninin 
Reldiğini yazmıştık. fzmir tica- mevsimi de mühim maçlara Mesela, bu yazı da işte reci Mario Stoppani 10 tonluk Bahar at yarışlarının üçüncüsü 
~ odasına gelen malumata Pathyan lağım tesadüf eder.. Ben, sahaya böyle sinirle çarpılmış bir di· hamule ile deniz tayyareleri Pazar günü Kmlçullu saha· 
lı Üçüncü Karataş mahalle· dipdiri, sapasağlam olarak gi· mağın, ne olduğu, ne demek irtifa rekorunu üç motörlü as· sında yapılacaktır. 
!,!alkev[ köşesi sinde Şetaret sokağındaki la· rerim, perişan, yorgun, kafa- istediği anlaş1Jm1yan saçmala- keri bir tayyare ile 4,863 Fuar güzeli 

-.... ;;;;;;;;; ğım bundan epey zaman evt:I mm içi darmadağınık olarak rından biridir. metre yükselmek suretile kır· Pariııı sergisinde yapıldığı 
l - Bugünkü Cuma günü patladığı halde elan tamir et· çıkar, ertesi gün akşama ka- Siz de sinirli iseniz, vazi- mı~tır. gibi lzmir fuarı için de bir 

saat 16 da Dil, Tarih ve Edebi· tirilm~ıniştir. Sokak halkı, bu dar sersem, asabi asabi do· yetimi anlar, beni mazur gö· Tayyareci aynı zamanda bir (Fuar güzeli) seçilmesi husu-
Yat komitesi toplantısı vardır. vaziyetten şikayet etmektedir. taşırım .. Dikkat etmişimdir. rürsünüz.. Değilseniz, Allahın deniz tayyaresile 2000 metre- sunda fuar ko1nitesine teklifte 

2 - Bugünkü Cuma günü Belediyenin, hastalık neşreden Böyle günlerde yazılarımda sizi böyle bir afetten masun den fazla bır irtifaa en ağır bulunulmuştur. Bu teklif, he· 
saat 17 de Yönkurul toplan- bu lağımı tamir ettirmesini bile bir rutubet; bir ağrı veya tutmasını temenni ederim. bir yükle yükselmek rekorunu· nüz fuar komitesinde tetkik 

.!;:ı vardır. dileriz. ağırlık vardır.. Çimdik da kırmıştır. edilmemiştir. 
~~--....................... ıım11 ................................. ..-a ...................................................... !ilm ................. . 

!t_ ... __ F_ ... -·-ı_r_ .. t .. _.ı_ .... _n ... -_a ... ----~ .. A ... -·-· -·ı;;ı;-·-·4 ~:~~;~/i~:~~!:ri~~kı~;;~a~~~: du_yu~:~am -dedim· işte oldu! ~::~~:d~~~':i:~~a ~::.ıa~:ış:;i 
Ben, karşıdan iki gemi geldi· Rahmetliye baktım. Yerin· bir heykel gibi hiç kımılda· 
ğini gördüm. Gittim, haber den sıçradı: madan, hatta hareket etmeden, 

$;, .......... . BUyük Korsan Romanı ~ ... -·-.. - .... ,J 

-119. Yazan: M. Aglıan, Faik Şemseddin 

d - Bana baki · dedi · bu 
Uyduklarını sakın kimseye 

bÇtna .. Anlıyor musun? Yoksa 
tynini patlatırım .. 
Uşak; 

~ - Aman ağam ·dedi· ağ
ım var, diJim yok! 

k f ırtma Ali, ihtiyar korsanı 
Olundan tuttu: 
- Haydi, çıkalım!. 
Ve kapı, açıldı, kapandı, 

Çıktılar. Biraz sonra kahveha· 
11.elerden tenha birinin köşe· 
sıne çekilmişlerdi.. 

Fırtına Alinin ilk sorduğu 
ıu o]du: 

- Sizi kim vurdu, basan 
kim, şüphen kimden? 

ihtiyar başını salladı: 
- Olsa olsa, Mariya deni· 

len haspadan! 
Fırtına Ali, eli~i dizine vur· 

du ve dişlerini gıcırdatarak; 
-·Yapma - diye bağırdı -

emi.ı misin? 
- Eminim kaptan, gözümle 

gördüm ... 
- Anlat şunu! 

- Buradan çıktığımızın er· 
tcsi günü akşamı idi. ikindi 
vaktini biraz geçmişti. Rüz· 
garla karısı, kıç tarafta omuz 

verdim .. Korsanlıkta söz söy· - Biriniz dümene .. Üçünüz gözlerini peykenin hasırına 
lemek yasaktır amma, ne ka· benim yanıma!. dikmiş, dinliyordu .. 
dar olsa tecrübeliyiz. Kanımız Ben dümene koştum, onlar Alnında derin iki çızgı ve 
durulmuştur, içime de bir kurt da top başına... kaşlarının birleştiği noktada, 
düşmüştü: Fakat bizim gibi ihtiyarlar, onda ancak hiddetli zaman-

- Dönelim kaptan! top başında ne yapabiliriz? larda görülen şişkin bir damar 
Dedim. Hay diyemez olay· Zavallı karısı, kocasının ya- vardı. 

dım? Erkek kaplana.. dişisi nıbaşında ona yardım ediyordu. İhtiyar korsan devam etti: 
yanında iken böyle şey teklif Allah o kızı, doğarken Müs- - O dakikayı hiç unutmı· 
edilir mi a bunak?.. lüman yaratmış. Vaziyet kor- yacağım .. Daha bir gün evci 

Rahmetli, yüzüme baktı: kunçtu. Onların gemilerinde güveyi girmiş, bu kadar güzel, 
- Sen sıçana benziyorsun dörderden sE>kiz top işliyordu. bu kadar denk ve bu kadar 

bel -dedi- ne bu korkul. Yolcu Bizde ise tek top çalışıyordu. sevişen bir çiftin böyle, deniz 
yolunda gerek. Emir, büyüğün Daneler, geminin direklerini ortasında kucak kucağa, hiç 
diye, şes bile çıkarmadım, koparmıştı. bir ümide, hiç bir teselliye 
döndüm. Rüzgar Ahmed; karısına sa- sahih olamadan ölüşlcri, ne 

Onlar yaklaşıyorlardı, biri- rıldı . Dudak dudağa verdiler, yürek acısıdır, düşünün! Artık 
sinden bir beyaz duman gö· acı acı helallaştılar. akşam karanlığı basıyordu. 
züktü, arkasından da to seşı lhti ar ka tan hiki enin bu Gemilerden birt, oldu yerde 

durmuş ateş t-diyor, diğeri 

bize sokuluyordu .. 
Tam bu sırada, gemimiıin 

tam ortasına sırtı sıra iki dane 
düştü. Başka bir şey hatırla· 
mıyorum. Galiba, barut' depo· 
muz da ateş almış. Ktndimi 
denizde buldum. 

Allahm işine bak: 
Herşey ve herkes parça 

parça olup gittiği halde ben 
kurtulmuşum . Ecel gelmeyince, 
neler kurtuluyor, nel~r? Ôlüm 
bana yakışırdı. Fakat bt>nİ 

bıraktı da o genç çifti alıp 
götürdü. Suyun yüzüne çıkın· 
ca,' Mariyayr güvertede gör· 
düm .. Hatularsın ya, ben ha· 
nımımızın ilk kaçırıldığı vakit, 
sizin gemide idim ve onu pr· 
mGştüm .. 

- Sonu var -
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Doktor Şaht, dün Ber . Ana hPtili ne diyorJ. G, ismet lnönü, Yugos9' 
line · vasıl oldu 1Aile namusumuzu başka lavya dahilinde seyaha .. 

Fransız ~~zete/eri, .ii:Şaht!n Brükıel se.I türlü temizleyemezdim 
)''1hRti ıçın muhterızano yazılar 1azı1or A k .1. K - 1. b b 

te devam ediyorlar 
Berlin, 15 (Radyo) - Bel· Büyük ve kijçijk devletler ara· na afi l ema in a 081 Ve 

-- Başı 7 nci ~ahi/ede -
ismet f nönünijn ıiyaretinden 
bahsedilmektedir. Makalede, 
bu ziyaretin hir neıaket ziya· 
reti olmakla beraber gayet 
geniş siyasi ehemmiyeti haiz 
bulundu~u kaydedillllektedir. 
Neşredilen resmi tebliğin bu· 
nu açıkça gösterdiği, Balkan 
antantı tesanüdünün Belgrad 
ziyareti ile bir kere daha te· 
yid edildiği zikredilmektedir. 

büyü~ bir şereftir, deni1nıe~· 
tedir, 

Matbuat aynı zamanda f~! 
met lnönü ve Dr. Arasın 
Belgradı ziyareti münasebetile 
ecnebi matbuatında intişar 
eden yazıları da iktibas eyle• 
mektedir. 

çika Başbakanı B. Van Ze· srnda Avrupanın umumi sulhu bir arkada§ll zan altındadır 
landla konuşmak üzere iki üzerinde anlatmalıyız. Ben bü· Y 
gün evel Brüksele gitmiş olan tün kuvvetimle kaniim ki harp 
Almanya Maliye Nazırı Rayş· istiyen hiçbir kimse mevcud 
bank genel direktörü doktor değildir. Böyle bir ıulhun 
Şaht, bugün saat 9 da hususi icabeltirdiği garantilere gelin· 
tayyare ile huraya dön.nüştür. ce bunları henüz bilmiyorum. 

Paris, 15 \Radyo) - Siyasi Fakat şuna eminim Kİ bugün 
mehafil ve Paris gazeteleri, bu sahada varılacak bir hal 
doktor Şahtın seyahati ve suretine birkaç zaman evelin· 
gazetecilere yaptığı beyanat den daha ziyade yakın bulu· 
etrafında ınuhtcrizane yazılar nuyoruz. Bay Van Zeland bu 
yazmakta ve şu mutaleayı yolda üzerine aldığı vazifesin-
dermeyan eylemektedirler; de kendisine kalptet muvaffa. 

"Alman ricalinden ve en ki yet temenni ederim. Şu fi-
selahiyettarlarından biri olan kirdeyim ki Bay Van Zeland 
doktor Şahtan beyanatı dik· aramakta olduğu ekonomik 
kate şayandır. salahtan evel umumi bir sü-

Almanya, . şimdiye kadar kiinun tesisi lüzumuna pek 
münferit bir siyaset takib edi- yakında kanaat getirecektir. 
yordu. Şimdi B. Şahtın ağzın- Bu bakımdan Belçikanın yeni 
dan i~ittiklerimiz; Nazilerin, bir siyasi istiklal havası ya-
bilhassa iktısadi siyaseti de- ratmak suretile başardığı tc· 
ğiştirıneğe karar verdiklerini şebbüs bu sükunu temin ede-
ima ediyor. cek şartların birincisi olan 

"Entran Sijan" gazetesi di- karşılıklı hürmete varacak ta-
yor ki: rihi ~evrenin başlangıcı telak-

" Şimdi iki Almanya muva· ki olunabilir. 
cehesinde bulunuyoruz. Gene· Almanyanın silahlanma sı-
ra! Göring, sadeyağına top yaseti bu anlaşmayı işkal ct-
ve tüfek tercih ettiğini söylü· mek şöyle dursun bilakis bu 
yor. Dr. B. Şaht ise, bunların siyasete yol açmış bulunmak-
her ikisini istiyor. tadır. Almanya silahsız bulun· 

Dr. Bay Şahtın Brükselde duğu müddetçe kendisine 
verdiği beyanat, bize emniyet ehemmiyet verilmemiştir. Hal-
telkin etmiyor.,, buki bugün hepimiz aynı se· 

Brüksel, 15 (A.A.) - Dr. viyede bulunuyoruz. Almanya 
Şaht dün akşam Belçika ve ekonomik yapıcılık eseri üıe· 
yabancı memleketler gazete· rinde işbirliği yapmıya hazır· 
cilerini kabul edrek aşağ1daki dır. Almanya bundan hiç kim· 
beyanatta bulnmuştur: seyi hariç tutmamaktadır. 

.. - Brükselde Belçika dev· Almanya işbirliği ile de da-
let bankası genel direktörü ha ziyade inkişafını temenni 
B. Franka yaptığım ziyaret ettiğim çok faal bir ticaret 
birkaç haftadanberi hazırlan- yapmaktadır. 
makta idi. Ya 1 n ız bu keyfi yet =ı=:ıı=:ıı==ı=!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!:=: 

seyahatimin her türlü Sansas
yonel mahiyetini tekzibe ka· 
fidir. Bu noktai nazardan se· 
yahatim etrafında çıkarılan 

bütün sansasyonel haberler ha
kikate hiç te uygun değildir. 

Be1çikada bana karşı göste· 
rilen hüsnü kabulden dolayı 
çok mütehassisim. B. Frank 
tarafından verilen öğle ziya· 
fetinde birçok Belçikalı ban
ger, endüstriyel ve armatörle 
bulustum ve tanışdım. Görüş
melerimin yegane hedefini iki 
memleket arasındaki ekonomik 
ve umumi münasebetlerin tak
viyesi ve iyileştirilmesi teşkil 

eylemiştir. Bunu bilhassa te· 
barüz ettirmek isterim. 

B. Van Zeland ile aramda 
her hangi bir müzakere vu · 
kua gelmemiş, yalnız umumi 
ekonomik vaziyet ile bu vazi· 
yeti iyileştirecek tedbirler Üze
rinde fikir teatileri yapılmıştır. 

OORSA 
•Mt>M• Ui 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
62 J. Kohen 10 
45 S. Ergin 12 
43 inhisar 8 2S 
41 M. J. Taranto 9 50 
31 Ş. Rıza ha. 14 75 
26 F. Solari 12 50 
16 F. Sabit 14 
12 E. Feher 12 7S 
9 J. Tara. mah.14 

285 Yekun 
427325 Eski satış 
427610 U. satış 

Z. yaOı sat.şiarı 

K. S. 
14 50 
16 75 
o 

14 50 
15 
16 75 
14 
12 75 
14 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
51600 F. Solari 44 50 49 75 
27900 M. Mihalef 44 50 46 50 
8700 A. Muhtar 46 50 49 50 
5000 Jiro ve şü. 45 45 
3000 Şark halı 46 46 
2100 Ô. Muhar. -4S 45 

98300 
Zahire sat.şiarı 

- Baıı 1 ncl •ahifedt1 -
kaçmıı, eonra tt>krar eve döomilotü. 
Kıhveden kuaodığım parayı ocak· 
çıda biriktiriyordum. Blr gOn Kon· 
yalı bir adam gddi. Bir tabanca 
ıatmak iatediğini söyledi, üç liraya 
bu tabanca)l eatın oldıııı, fakat 
hucu babamdan gizledim. Bir gno 
babamla konueurken: 

- Anamın \'ııziyeti ne olacak? 

Diye sordum. Bana: 
- Sakın anana bir fenalık 

yapmağa kalkışmayasın. O, 
cezasını Allahtan bulacaktır. 

Dedi. 
- Seni bu cinayete teşvik 

eden olmadı mı? 
- Hayır. Yalnız bir gün 

Çolak Hüseyin, yanıma geldi. 
Bana dedi ki: 

- Sen anan Hediyeyi öl
dürmek istiyormuşsun. Ona 
~~~~~--~~~~~ 

birtey yaparsan seni altın ka· 
feste muhafaza etseler bile 
bulur, öldürürüm. 

Dedi. Beni tehdid etti, 
anamı neden öldürmek iste
diğimi ve beni kim teşvik 
ettiğini sordu. Fazla tehdid 
edince: 

- Beni kahvede beraber 
çalıştığım Osman teşvik etli. 

Dedim. Halbuki, Osman da 
beni teşvik etmemişti. Ben 
bu namus lekesini temizle· 
mek için kendim karar verdim, 
çünkü çok üzülüyor ve ana· 
mın, bu fena hayattan vaz
geçmesini bekliyordum. Son 
zamanda bir karısı da olan 
Çolak Hüseyinin evine kaç· 
mıştı. Vak'adan bir gün evci 
Çolak Hüseyinin evine gittim, 
anama eve dönmesini teklif 

Bergamada Atatürk ettim. O sırada evde Çolak 
Hüseyinin küçük çocuğu da 

günü kutlulandı 
- Başı 1 nci salıi/ede -

şehir tiyatrosunun Kermes 
haftasında üç temsil verecek
leri de kat'ileşmiştir. 

Kalkanlar hazırlanmış, ok
lar da yapılmaktadır. Celen 
misafirlerin her şeyden önce 
yatmaları işi ehemmiyetli gö
röldüğünden bu hususta müm· 
kün olduğu kadar istirahatle
rinin temini için çareler aran· 
maktadır. 

Oteller, evler tesbit olun
maktadır. Bununla beraber 
belediyemiz birkaç yüz kar· 
yola alrnağa da karar ver· 
miştir. 

Diğer taraftan (ilimevi) ya
pılmaktadır. İçinde altı ban· 
yosu olan bu otel bütün kon· 
forunu taşımaktadır. ilim aôam· 
lan için artık Bergamada hu
zur ile tetkikat yapmak im
kanı bir ay s'Jnra temin edil· 
miş olacaktır. 

Haftanın bir günü de, çam· 
lar diyarı Kozakta geçeceği 
için oraya giden 2S kilomet· 
relik yolun bozuk yerleri de 
düzeltilmektedir. 

Sayın ilbay Fazlı Güleçin 
yüksek buluşlarile meydana 
g,.Jmekte olan bu Kermes haf· 
tasının kat'i programı bu haf· 
ta içinde yapılacaktır. 

Resim sergisi: 
23 Nisan bayramı münse· 

betile Halkevi müze kolu ta· 
rafından bir resim sergisi açıl
mak üzere işe başlanmıştır. 

Bergamada bl'lunan istidat· 
lı kimselerin iyi eserleri bu 
ille sergide oldukça iyi neti· 
celer vereceğe benzemektedir. 

Sergi, elişi ve fotograf ol
mak üzere iki kısım olacaktır. 

vardı. Anam: 
- Eve gelece§-im, dedi. 

Gelmiyeceğini bildiğim halde 
inanır gibi göründüm. O sırada 
anamı vurursam küçük çocu• 
ğun rıe vaziyet alacağını dü
şünerek cesaret edemedim. 
Ertesi gün tekı ar gittim, anam 
evde yalnızdı. Ayağımdaki ço· 
raplar yırtıktı, dikmesi için 
verdim. Dikti, o sırada konu· 
şuyorduk. 

- Eve dönecek misin? Diye 
sordum. 

- Sen karışma! 
Dedi. Zaten heyecan ıçm

deydim. Tabancamı çektim, 
bir el ateş ettim. Neresinden 
vurulduğunu bilmiyorum ve 
derhal evden kaçtım. Sonra 
beni yakaladılar. 

Anan ölmüş mü? 
- Bilmiyorum. 
- Ölürse müteessir olmı-

yacak mısın? 
- Nası] müteessir olurum. 

Bu namus meselesidir. Bunu 
başka türlü temizlemenin yo
lunu bilmiyorum ve bulama
dım. 

Memleket hastanesinden al
dığımız malumata göre, otuz 
altı yaşında bulunan Hediye
nin hayatı tehlikededir. Mu
cize kabilinden kurtulması da 
mümkündür. 

Adliyece yapılan tahkikatla 
onüç yaşındaki bu çocuğu ci· 
nayete teşvik edenlerin mey· 
dana çıkarılmasına çalışılmak
tadır. ........................... 
23 Nisan cocuk 

' 
haf tasının ilk 

günüdür 

Yugoslavyanın, Bulgaristan 
ve ltalya ile imzaladığı mua· 
hedelerin Belgradda mevzu 
bahsolduğu ve bu muahede
lerin Türk ricali tarafından 
tasvip edildiği yazılan maka
lede, Türk-Yugoslav dostlu
ğunun sarsılmaz bir halde 
bulunduğu ilave edilmektedir. 

Vreme gazetesi, neşredilen 
resmi tebliğin, Türk·Yu:ı{OS· 
lav dostluğu ve Balkan an· 
tantının sağlamlığı hakkında 

tarihi bir vesika olacağını 
yazmaktadır. 

Belgrad, 14 (A.A.) - Tür
kiye Hariciye Vekili Bay T. 
Rüşdü Aras ile B. Stoyadinoviç 
ve maiyetleri Trejevo ve Kro· 
kacevaç adalarına gitmişlerdir. 

Yarın General ismet lnönü, 
Bay Aras ve Bay Stoyadino· 
viç Saray Bosnaya ve oradan 
da Yugoslavya sahillerine gi
deceklerdir. Bu ziyaret müna· 
sebetile gerek Saray Bosnada 
ve gerekse diğer şehirlerde 
mümtaz Türk misafirlerini ka
bul için büyük hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Belgrad, 14 (A.A.) - Sa· 
hah gazeteleri ve akşam ga
ZP.teleri ilk sayf alarmı Türkiye 
Başvekili İsmet İnönü ve Ha
riciye Vekili Bay Rüşdü Ara· 
sın ziyaretlerine tahsis etmekte 
devam ediyorlar. 

Gazeteler Oplenatzda kral 
Aleksandrın ve Avalada meç· 
hul askerin hktırasını taziz 
eden dost ve müttefik Türki-
y~den gelen mümtaz misafir
lere Samadia halkının göster· 
diği hararetli kabulü tebarüz 
ettiriyorlar. 

Vadinovatzın sokaklarında 
sayısız bir halk kitlesi toplan· 
mıştı. Başvekil ismet İnönü 
otomobilinden inmiş "yaşasın 

Türkiye, yaşasın Kamal Ata· 
türk, yaşasın lnönü,, avazeleri 
arasında şehiri yaya olarak 
gezmiştir. 

Gazeteler, güzide Türk mi· 
safirlerinin ziyaret edecekleri 
başlıca şehirlerde teşkil olu· 
nan kabul heyetlerinin de 
halka hitaben neşrettikleri 
beyannameleri de neşretmek
tedirler. Bu beyannamelerde 
ezcümle dost ve müttefik 
Türkiye devlet adamlarının 

şehrimizi ziyareti bizim için 

Politika gazetesi diyor ki: 
Gerek Yugoslavyanın siyasi 

mahafili herekse ecnebi mem· 
leketler Türk devlet adamla· 
rının Belgrada yaptıkları dost· 
luk ziyaretinin Balkanlarda sul· 
hun takviyesine miıhim surette 
yardım ettiği mütaleasında· 
dırlar. 

Samo Prava gazetesi de 
başmakalesinde şöyle yazıyor: 

"Türk Başvekili ismet in· 
önünün hükumet merkezinde 
bulunuşu ecnebi memleketler· 
de birçok teısı lere yol açmış· 
tır. Bütün bu n~şriyat Türk 
devlet adamlarile StoyadinovİÇ 
mülakatının mühim bir hadise 
olquğu merkezindedir. Türk 
devlet adamlarının Belgradda 
gördükleri hararetli kabul res· 
mi ziyafette söylenen nutukla· 
rın samimiyeti mükalemelerin 
dostluğu hep bunlar Türkiye 
ile Yugoslavyanın mütekabil 
münasebetlerini inkişaf ve tr.w 
sin ettirmek ve Balkan antan· 
tının kurucu siyasetinde sebat 
etmek hususundaki azimlerinin 
birer delilidir. 

Bu gazete makalesini şöyle 
bitirmektedir: 

.. Türk Yu~oslav dosthınuf1 
takviyesi eski balkan balkan· 
lılarındır prensibinin tarsin 
bulmasıdır. Balkanlar, balkan 
antantım yaratan ve onu ku\'• 
vetlendiren devlet adamlarının 
kıyaseti sayesinde sulhun eıı 
ziyade müemmen bulunduğu 

Avrupa mıntakası olmuştur. " 

B. Da/adiye 
ihtiyat zabitleri birliöi 

kongresini açacak 
Nis, 15 (Radyo) - ihtiyat 

zabitleri birliğinin on yedinci 
kongresi bugün toplanacaktır· 

Kongreye Bay Daladiye ri· 
yaset edecektir. Fransanın muh· 
telif yerlerinden 1200 ihtiyat 
zebiti gelmiştir. 
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Zevkinizi okşayacak poı 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı KaymakafJJ 
Nihad bey caddesi No. 20 
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Şurasını bildirmek isterim ki 

B. Van Zelandda büyük bir 
hüsnü niyet ve anlayış zihniyeti 
bulciıım. 

Çu. Ginsi K. S. 
1112 Buğday 6 

K. S. ~ 
6 375,, lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Ben.:m şahsi düşüncelerime 

göre, h eynclmilel ekonomik 
salah anca •. .'· siyasi bir anlaş· 
madan sonra elde edilebilir. 

99 Kumdarı 4 
17923 P. çekirdek 3 25 

141 B. Pamuk 27 
717 Kcn. pala. 200 5 
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~-----------------------------------:-----------~ '\KNI YAMIR&CAGlı"IZ ELIJ1 ELER tr,.1N DU MAMUUTI TEnchı EDJNfZ 

Satı~ yerlerı·· Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
y • Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 



1~4~37 ....... iliiıııılııı .................................. _. .. ANADOLU ................ .__. .... _. .............. ... 
-,,amuk çekirclefi lzmir harici aıkeri ıatın alma ilanları 

geldi 
ZirMt V elciletince, vilayeti· 

llliı pamukçulanna tevzi edil· 
llaelc üzere 20 ton daha pa· 
:_.ıc çekirdeği gönderilmiştir. 
~unla birlikte şimdiye ka· 
et., gönderilen pamuk tohu· 
'11, 150 tonu bulmaktadır. 

Bu 20 ton tohum, ziraat 
'ldürlütünce, reçen seferki 

_. ~atta noksan kalan mın
~lara gönderilecektir. To-
ıııııaınJarın ambalaj ve nakliye 
~rafı olan 2 kuruş, vilayet 
1119açeainden tesviye oluna· 

• ~ır. 
lzmir mmtakasında bu~ yıl 

Plınuk ekimi için büyük ha· 
"rlıldar vardar. Bilhassa 

e İ\ltanova, Nazilli, Tire ve ha· 
,._lisinde şimdiden tarlalar sü· 
lilınüş, yerler hazırlanmışhr. 

e Ziraat Vekaleti, pamuk müs· 
llbsıllanna bir kolaylık olmak 

· it.re Avrupadan getirttiği çift 
~zgili pamulc tohumu ekme 
~.elerinden 80 taneıini 
fıınir ve havalisi için ayırmış 

k ~ buraya göndermiştir. Bu 
ç lllalcineler, müstahsıllara Ziraat 
e Btnkası vasıtasile 145 lira 
k lllaliyet fiati üzerinden satıla

Ctlctar. 

Molin Adrianı marka çayır 
lbalcineleri SO liraya, çok sat
ı...., garaDtili, yedekleri çok 
:t'-k biçme tcrtibab da talc1-
,.abilir. 

lbrahlm KUllhdıt 
Maniaa '-- . 

Beııama mıblcemei uliycıi 
~lifinden: 

!tar. A. H. 937/46 
Karar 5 
Berpmanın Rahmi bey ma-

~lesinden lcandil otlu ahmed 
.._ --.e namına bilvekile 
-...pffb ..... .,... 
-.nedea dara•alı mutafa 
~ llalil aleyhine 'Cilan O.• 
...... d. clo&.,ı Ber" 
- aliye laobk raahkeme
"-le Y•ıl• mabakeme IO..... 
~ ibmetılla .,.,.. of'machltadaa illnen 

Yllci ~ ve flfaP a.. 
'-riae ..WCemeye ~it 
~ ,....._ vekil dahi · tön· 
ı.t..aelMf ft sureti iddiaya 
........ ve yeminle dinlenen 
'*'ılcllerill ,piaedetlerine göre 
."'il- medeni 132 inci mad· 

•ucibince iddianın subut 
.,._._ elclatundan muma· 

Wih bir ay earfıacla 
Mnaae.si için ihtar yapıl-

._ ... bbili temyiz olmak 
14/1/937 tarihinde ka· 

ftrilditi cihetle lüama -.!!!! olu11t1r. 1189 

La... ~hi11r ııliye hukuk ha
~itinden: 
&...ld;e,e izafeten akhiar n6· 
~ ~ memurlutu tarafından ak· 
....., .aqe hukuk hakimi~ 
lioe müracaatla durasıl kö· 
)Gİıden mehmed ·otlu lbrabi
Qaia gaiplijine hüküm veril
llaekle cari muhakemede: Ka· 
,._ medeninin 32 inci mad· 
desine gazete ile ilinat icra
lloa kaiar verildijinden ber-

::ı karar mumaileyh ibra· 
llayat ve mematından 

~tı olanlarm Akhisar 
Aaliye Rukulc mahkemesine 

ber 

Deniz Levazım saıın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 78750 lira olan 1500 ton mazot 1/Mayıs/937 tarihine 
raıthyan cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulile alına· 
caktır. 

Muvakkat teminata 5187 Jira 50 kuruş olup şartnamesi 394 
kuruş mukabilinde komisyondan hergün verilir. 

isteklilerin 2490 sayıla kanuna tevfikan: tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en ,geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada •bulunan komisyon başkanhA"ına 
vermeleri. 16 21 26 30 1186 

Kapah zarf usulile eksilt
me ilinı 

Denizli Belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Denizli belediyesine aid mezbaha 

ve müştemilatı inşası [ keşif beli (12797) lira 66 ku
ruştur.] 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
q Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Tesviyei turabiye, şosa ve koprüler inşaatına dair fenni 

şartname 

E) Hususi şartname 
F) Metraj cedveli, keşif cedveli 
G) Proje 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye reisli· 

ğinde inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 8/4/937 tarihinden itibaren otuz gün olup 

7/5/937 tarihinde Cuma günü saat 16 da Denizli be
lediye dayresinde teşekkül edecek belediye encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 975 ) lira mu

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi· 
kaları haiz olup belediye encümenine göstermesi la
zımdır. 

a) Nafia vekaletinden 937 senesi yapt işleri için alınmış 
müteahftidlik vesikası 

b) Tıcaret odası vesikası. 
6 - Teklif mektuplan yukanda 3 üncü maddede yazıla 

saatden bir gat evve-line kadar Denizli belediye day· 
resine getirilerek eksiltme komisyc,nu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 incü maddede yazıla saate ka· 
dar gelmiş olma11 ve dış zarfının mühür mumu ile 
kapatılmış olması lizımdsr. Postada~olacak gecikme
ler kabul edilemez. 9 16 23 30 1103 

Devlet demiryoDanndan 
Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmeti

mize elverişli çıkmak, Türk tab'ssmdan bulunmak ve 35 yaşını 
geçmemek ıartile idaremiz Ankarada çalıştırılmak Üzere iki 
ressam ile işletmeler ihtiyacına göre lüzumu görülecek mahal
lerde istihdam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi 
hizmete alacalctar. 

Reuamlak ve kııım tefliği için Ankarada yol dairesinde, 
lstaabuıda Haydarpaşa işletmesinde lzmirde de işletme mer· 
kezinde 28/41937 Ç&rta•h. ıünü müsabaka imtihanı yapıla· 
caktır. Ancak şube tefi olarak alınacaklann imtihanlara ayni 
günde yalnaz Ankatada yapılacağından bu istekte olanların 
muayyen olan gilnde bizzat Anlc:arada yol dairesine müracaat
lara lazımdır. Şube şefi olarak alınacakların yüksek tahsil gör· 
müı olması lazımdır. Mühendis olanlar imtihanı,ız alınır. Diğer 
talipler ve Nafta fen okulu mezunları arasında imtihan yapılır. 

K111m şefi ve ressamhk imtihanını gireceklerin en aşağı 
tahsil şartı ortadır. Nafaa fen okulu mezunları bu hizmetler 
için imtih'mısız alınır. Diterleri arasında yapılacak imtihanda 
san'at olculları ile lise mezunları tercih edilir. 

isteklilerin dilekçelerine •fağıda gösterilen vesaikide eksik· 
siz olarak iliştirerek en geç 26/4/937 tarihine kadar dotrudan 
dotruJa adı geçea işletme müdürlüklerine ve Ankarada yol 
dairesi reialitine miracaat etmiş bulunmalın gerektir. Bu ta• 
rihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

1 - Diploma veya noterlikten suret. 
2 - Hizmet vesaiki .,En son ve evvelki hizmetler için. 
3 - Polisten tudikli iyi ahlik belgesi. 
4 Hüviyet cüzdana •Nüfustan tasdiki .. 
S - Askerlik vesikası ., Askerliğini bitirmiş olmak veya 

alakası bulunmamak şartttr,.. 

Şube şefi olanlardan yüksek okul mezunlanna bidayette 97 
yüluek bir mektepten mezun olmakla beraber yabancı bir 
memleketten yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 130 lira 
ücretle hizmete ahmr. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde terfi 
eder ve zam görürler. 

Kısım şefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek tahsil 
görenlere 97 lise veya muadili meslek okulu mezunlanna 67, 
orta tahsil görenlere 57 lira ücret verilir. Garp lisanlarından 
birini bildifi ayn bir imtihanla belli olanlar bir derece daha 
yukan ücretle alınabilirler. 

Hizmetimize ıireceklerin terfileri ve ıöreceklcri otomatik 
zamlar idaremiz için tatbik olunan kanunu mahsus hükümle
rine tevfikan yapılar. Ankarada kendilerine vazife verilenlerin 

arnken bedeli ,_..da .. · • ktetlerdee 

NEOKALMİNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş 

ağrıları, Artritizm 
ve Diş 

- İzmir 1 inci icra me. dan: 

Yakında c;ıkıyor 
Kapani zade aliyenin Emlik 

ve Eytam baekasından ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmirdc Sal· 
hane tramvay cadd~sinde de
niz tarafmda 430 .. sayılı eve 
kapıdan girilinçe sağda bir 
oda, bu odadan diğer odaya 
geçilir bir salon, salonun sa· 
ğmda denize nazır iki oda ve 
hela ve üst katta merdiven 
arasında bir ve yukarıda de· 
nize nazır iki oda hela ve 
caddeye nazır bir oda vard ır. 
bodrumda taşlık iki oda mut· 
bak aşağıda salon kapısından 
çıkılır bir taşlık deniz tara· 
fında yüz metr~ murabbamda 
bahçesi, deniz hamamı ve 
bahçede ayrıca sokağa met· 
ha\i sanisi vardır. suyu \'e 
elektrik tesisatı olan • 6000 
lira kıymetili bu evin mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
def aya mahsus olmak şartile 
artırması 21 / 5 / 1937 cuma 
günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle sahlığa konuldu. 

fzmir gazele· 
leriode çalıpn bet 
muharrir arkada
flD hanrlamakta 
oldogu bu mft· 
kemmel eıerde 
Egenin tarihi, cog"• 
rafr maltımahm, 

ietibulir, ibracaı, 
lı:iiltür, bayandır· 

lık bareJu·tlaioi 
bol ıetimli olarak 
bulacaksınız. 

Türkçe· 
Fransızca 

Du kadar mü· 
kt mmel bir eser, 
Egede ilk defa 
çıklyor. Egedeki 
lisanaıika, bara· 
beler, mefbur te
hirler hakkında 

anmlan mal6mat 
bu fferde kolay· 
ca bulunacatı gi· 
bi yerli Ye eeae
ht bütün mfteate· 
ıeleria, hatta kil· 
çilk eenafıu dahi 
adnlleri buluaa
oakbr. 

Eserin ıerıilri· 

ne Ticaret mal· 
b:ı11ıada ba~lan· 

m ı t t ı r. Taf~ilılı 

A ıa :hlu m atb U• 

1111\h 2 7 7 5 1 tele· 
fen q11 o arama hıı J 
•••a•bTr. --lzmir 1 inci Mt• me. dan: --Mehmet Emin :Piyalenin 
Emlak ve Eytam bankasınaan§ 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği lzmir· 
de göztepc tramvay cadde· 
sinde 61.S No. lı, tramvay 
caddesine nazar bulunan tle
mir parmalclakla bir kapıdan 
bahçeye girilir. bahçe tahmi· 
nen 1400 metre murabbamda 
olup içinde ön kısmanda 4 
hurma 2 limon çiçeği bir frenle 
elması ve bazı muhtelif ataç· 
lar mevcuttur. arka tarafında 
ise iki asma, portakal, şeftali 
ve bir ayva ağaçları bir su 
kuyusu ve bir fıskıyeli havuz, 
bir tawk kümesi ve bir mut
bak ve çamaşırlık ve helası 
var.dır. mutbakt-a kampanya 
suyu ve elektrik tesisatını ha· 
vidir. çamaşırlık üstünde ilci 
oda vardır. ,. hane ise meıkılr 
bahçenin tam ortasına mebni 

olup ön ve arka kııımlannda 
cümle kapısı mevcuttur. arka 
cihetindeki kapıdan içeri gi· 
rilince zemini mermer taşla 
mefruş bir salon ve solda iki 
oda mevcuttur. bu iki odanın 
arasından basamak merdivenle 
yukan kata çılcılanea dört oda 
ve bir de sandık odası ve 
biiyik bir safon me•cut olup 
ve cephesinde ve bina bo
yunda üstü açık etrafı demir 
parmaklıklı bir balkon da 
mevcuttur. hanenin damlar 
kısmı yağlı boya ve tavanları 
bağdadidir. tramvay cadde
sine nazır bulunan cümle ka
pısına çıkmak için beş ayak 
mermer me1divcn mevcut olup 
etrafı demir parmaklıkbchr. 
15000 lira kıymetli olan ba 
evin geçen sene yapılan sat-. 
2280 Ne. it kanun~ teVfibn 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numarala kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması basebile kıyme
tine bakılmıyaraJc en çok ar· taksit borcu ödenmediğindeo 

bu hüküm ortadan kalkarak taranan üzerine ihalesi yapıla· 
caktır, Satış 841 numaralı Em. 

yeniden mülkiyeti açık {ar· lak ve Eytam bankası kanunu 
tırma suretile ve 844 numa· 

hükümlerine göre yapılacağın· 
ralı Emlak ve Eytam ban· dan ikinci artırma yoktur. Sa-
kası kanunu mucibince bir 

taş peşin para ile olup müş· 
defaya mahsus olmak şartile teriden yalnız yüzde ikilbuçuk 
artırması 21 I 5 I 931 cuma 

dellaliyc masrafı alınır . 
günü saat 11 de icra daire-
miz içinde yapılmak üzere 30 ipotek sahibi alacaklılarla 
gün müddetle satılığa konuldu. diğer alikadarlann ve irtifak 

Bu artırma netrcesinde sa- hakkı sahiplerinin gayri men· 
hş bedeli her ne olursa olsun kul üzerindeki haklarını husu· 
borcun ödenmesi tarihi 2280 sile faiz ve masrafa dair olan 
numaralı kanunun meriyete iddialarını işbu ilin tarihinden 

girdiği tarihten sonraya mü· itibaren yirmi gün içinde ev· 
sadif olması hasabile kıyme· rakı müsbitelerile birlikte me
tine bakılmayarak en çok ar· muriyetimize bildirmeleri İcab 
taranın üzerine ihalesi yapıla- eder. 

caktır. Satış 844 numaralı Aksi halde haklan tapu 
Emlak ve Eytam bankası ka· sicilince malum olmadıkça 
nunu hükümlerine göre yapı· paylaşmadın hariç kalırlar. 
lacağından ikinci artırma yok· t0/5/1937 tarihinden itibaren 
tur. Satış peşin para ile olup 
mü§teriden yalnız yüzde iki· şartname herkese açıktır. Ta· 
buçuk delliliye masrafı alınır. lip olanların yüzde yedi buçuk 

Jpotek sahibi alacaklılarla teminat akçası veya milli bir 
diğer alakadarların ve irtifak banka itibar mektubu ve 
hakkı sahiplerinin gayri men- 3718031 dosya numarasile 
kul üzerindeki haklarım huıu- lzmir 1 inci icra memurluğuna 
sile faiz ve masrafa dair olan müracaatlara ilin olunur. 846 
iddialannı işbu ilin tarihinden Emlak ve Eytam banka· 
itibaren yirmi gün içinde ev· smdan: 
takı ınüsbitelerile birlikte me- 37 /8031 icra dosya numa· 
muriyetimize bildirmeleri ica- rasile satılan, yukar-da evsafı 
beder. . yazıla gayrimenkulün alıcısı 

isterse, bankamızca bu gayri 
Aksi halde baklan tapu si- menkule konulacak kıymetin 

cilince malüm olmadıkça pay- yüzde ellesine kadar. umumi 
lqmadan hariç kalırlar. tO/S/ şartlarımız dahilinde ikrs;ı: 
1937 tarihinden itibaren şart· 

yapılabilir. 
name herkese açıkıır. Talip 
olanlann yüzde yedibuçuk te- 37/1019 icra dosya num•· 
minat akçesi veya milli bir rasile satılan, yukarıda evsafı 
banka itibar mektubu ve yazılı gayrimenkulün alıcısı 
37/1019 dosya numarasile istt:rse, bankamızca bu gayri· 
lzmir 1 inci icra memurluğuna mer.kule :konulacak kıymetin 
miiraeaatlan ilin olunur. 129 yüzde elliıine kadar umumi 

E.alik ve E1t1m banka· prtlanmız dahilinde i~ı ya-



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
caktır. 
THE GENERAL STEAM 

NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT" vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerdcn acenta mes'u· 
fiyet kabul etmez. 

............ :-. .. m:m .. ı:aı!t 

"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

.. BELGION,, vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM
BURG ve ANVERS limanları 
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. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

Birinci kordonda ''UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. l 66 
Telefon : 3171 

....1 .............................................................................. . 
W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

V. N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 
HAMBURG 

" X 11 vapuru 12 Mayısta 
beklenilmektedir. ROTTER
DAM, HAMBURG ~ BR~ 
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EA.CHANGE,, vapuru 17 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYO.t<K için yük kabul eder. 

.. EA.MINSTER,, vapuru 26 
Nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

SERi SEFERLER 
AMERICAN EXPORT Lf. 
NES PiRE AKTARMASI 
"EXETER,, vapuru 23 Ni

sanda PIREden BOSTON ve 
NEVYORK a hareket ede· 
cektir. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE · NEVYORK 18 ,, 

ROMANYASEYRÜSEFA· 
iN iDARESi BÜKREŞ 
"DUROSTOR,, vapuru 2 

Mayısta beklenilmektedir. 
KOSTENCE, SULINA, KA
LAS, için yük kabul eder KA
LAS aktarması olarak ta umum 
TUNA limanları için yük ka
bul eder. ---JOHNSTON WARREN 

LINIES LTD. 
LIVERPOOL 

,,JESSMORE,, vapuru 9 
Mayısta beklenilmektedir. LI· 
VERPOOL ve ANVERSten 
y,ük getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KôSTENCE, SULl
NA, KALAS ve IBRAIL fi. 

' manian için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARI· 

TiME 
"SZEGED,, 19 nisanda bek-

lenilmektedir. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA LINZ ve Vl
Y ANA limanları için yük alır. 

DEN NORSKE MIDDEL-

HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 
19 nisanda beklenilmektedir. 
ayni gün HAYFA, DIYEP, 
ANVERS ve NORVEÇ in 
bütün limanları için yük ka· 
bul eder. 

1'SARDINIA,, vapuru 22 
mayısta beklenilmektedir ayni 
giin PiRE, ISKENDERIYE, Dl 
YEP ve NORVEÇ limanları! 
için yük kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

lzmir mıntakası kadastro ko
misyonundan: 

Güzelyalı mahallesinin Teceddüt ve Ferah sokaklarında 25 
taj sayılı şarkında 23/2 tajlı hazineye ait ev şimali ve garbı 
yol, cenubu Mustafa kızı Saffetin 23 sayılı evi ile çevrili olan 
kargir ev senetsiz olarak ve sahibi meçhul Rumlardan kalma 
olarak hazine adına kadastrolanmıştır. Bu yerin mülkiyeti ile 
ilgili veya bu yer üzerinde ayni bir hakkı bulunan kimse varsa 
ellerindeki tasarruf vesikalarile birlikte ilan tarihinden itiba
ren iki ay içinde lzmirde Saçmacı hamam sokağında 20 sayılt 
binada lzmir mıntakası kadastro komisyon veya müdürlüğüne 
müracaatları 2613 sayılı kanunun hükümlerine göre ilan olunur. 

lzmir Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

Lira K. Yer Cinsi 
5 00 Emrezde 15 dönüm tarla 

ldarei Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi yazılı 
akar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere temdi<len on 
gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek isti
yenlerin her gün Hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek istiyenlcrin de ihale günü olan 22/4/937 per
şembe günü saat 10 da depozito makbuzlarilc birlikte encü-

• meni vilayete müracaatları ilan olunur. 15-16-17-18 1165 

lzmir 
ğından: 

vilayeti Defterdarh-

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasanhoca mı· 
hallesinde Osmaniye sokağında kain 12/l sayılı dükkan tah· 
sili emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan 
almak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdar· 
lık tahsilat idaresine müracaatları. 9 16 23 1090 
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Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler, 


