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NiSAN 937 HergDn aabahlar1 çıkar, siyasal gazetedir. 

Baıvekilimiz, hertarafta tezahüratla karşılanıyor 

Donanmamız, Yugoslavya 
nın Kotor limanına gidecek 
• • 
ismet lnönil, diJ.n Sarayovada görillmemif derecede 

samimi ve muazzam tezahüratla karşılandı 

Tek/on: 2116 

Lehi standa 
KomUnist tahrikltı arllyor 

Varşova, 15 (A.A.) [Gecik· 
miştir] - Lehistanda komünist 
tahrikatının artmakta ve yeni 
bir şekil almakta oldugu gö· 
rülmektedir. Birçok gazetelere 
nazaran komünistlerin yeni bir 
şekil almakta olduğu görül· 
maktedir. Birçok gazetelere 
nazaran komünistlerin yeni ta· 
biyeleri demokratların spor 
veya kültür teşkilatlarına so· 
kulup girmektir. 

Her sene 1 Mayısın takar· 
rübü dolayısile yapıldığı veç· 
hile solcenah müntehası me· 
haf ilinde bir haftadan beri kütle 
halinde tevkifat yapılmaktad1r. 
Ancak bu defa bu tevkif at 
sendikalistler mehafiline de 
teşmil olunmuştur. 
~~~~~---~~~~~ 

Fransızlar 
Bilan dağlarında askeri ma

nevralara başladılar 

Sancakta zulüm ve işkence 

Bilan dağlannda ma
nevra yapıyorlar 

/skenderunda silah aramak behane
sile kadınları çırılçıplak soyuyorlar 
lstanbal, 16 (Radyo) - Sancakta zulüm ve işken

ce devam etmektedir. lskenderun köylerinde, silah 
aramak belıanesile Türk kadınları çırılçıplak sogal
maktadır. 

lstanbul, 16 (Hasusi) - Son gelen haberfrre göre, 
Fransızlar Bilan dağında askeri manevralar gap
makfadırlar. 

lstanbul, 16 (Hususi) - Sancakta devam eden oe 
her gün biraz daha artan işkencelere nihal}et 11eril
mesi için lıükametimizce alakadarlar nezdinde teşeb-
6iisata girişileceği söglenigor. 

~----------------------------J Jurnale D' ltaliaya göre 
F enerbahçe-

Galataaaray 
İstanbul, 16 (Hususi) -

Önümüzdeki pazar günü, F e
nerbahçe ve Galatasaray ta. 
kımlan karşılaşacaklardır. 

Fransa, Kızll ispanyaya 
mühimmat gönderiyor 

Belgrad, 16 (A.A.) - Karago· 
YMllb telifi Türkiye Ba}vekili G. 
İlblel Joöai ile B. Riifdil Aras Ye 

8. Stoyadinoviçe muazzam ve ha· 
rareıli blr kabul yapmıetır. Türk 
IDtufirlet Belgradcfa Yogoılav mil· 
letiola ._ ve iDilltefik Kemal 
Araıü.rk Tartiyf!ıti hakkında biNet• 
'İti doetluk ha.terini gösteren la· 

ilim T• ihtimamlardan aonra Kara· 
&•yevatzda da muuzam hararetli 
"e heyecanlı bir kabul göstermit· 
lerdlr. 

Şehir b.fbakp yetil .wlar, 
tit..W 'fe iki .... ıeuı haynkt. 
ille tl011UB1•t •• ııerinçli bir halk 
k6&W, daha erkenden alayın 
&eçeceAi aokaklan doldormuıtu. 
BötQn ,elair Te cinn balkı gftdde 
lllİlafirleri alkıtlamak ve biNiyatını 
ifad• etmek için orada idi. Öyle 
iri languyenız ziyareti TOl'k·Yo· 
,....., •o•tlala teuhltatmın en 
'11..ı ff ea maaalalanndan biri 

wa... pLli. 
Tam Nat 9 da mieaf irlerle B. 

«toyadinoviç ve 1orkiyenio Belgrad 
~fGk elçin B. Baydar Akbay ile 
'tugoslnyaam Anbn elçili B. 
~t " maiyet dt'Uaı Yllgon 
lllloau4laa iocliHr. Muuka ljQrk 
"'• YapalAY martlanm çaldı. 

Karagayevaıa belediye reisi mi· 
•fi.tere his.ben bir nutuk ıöyli· 
1erek kendilerinin phıalannda Türk 
Milletinin mOmtaa mtlıneNillerini 
.., "1111 umanda memleketin en -

Başbakanımız Belgradda 
büyük ve en 04olı reformatörü 
olan yeni Tftrkiyenin dahi milli 
tefi ve organiuıôril Ek1elinı Ala· 
tfirküo gö:ıride mesai arkadaıı hü· 
yük organizatörü aelimladıgını bil· 
dirmio ve ıözlerioi ou ıurelle 

bitirmiotir: 
- Yaıaeın modem Türkiye ve 

01111 yarı'1an Atatftrk, yqamı onun 
meeai arlr.adaılan 1emet İnönü 
ve Rütdil Arae. 

Bu &özleri müteak.ıb muzıka 

Ti\r\. mi11t ...... '"' ,..1ntt•h• 
G. lamet İnönl bu nutka SH'p-

ça olarak ce•ab vermit ve demif
tir ki: 

- Bay reiı, 
Arkada11m n ben umiıml ka· 

bulilnözden dolayı derin bir aurelte 
mteeı...iaia. Ben ve doetlanm 
yeni YugoalaYyaoın kalbinde bu· 
lunmakla babtiyana. Irkımızın 
aa'aoeleri lr.abramanhlt di~er bütün 
iman faailetleriain ittünde takdir 
eden Yugoılav mill .. tinin milli ae· 
ciye&ine kartı olan hayranlık ve 
bağlılığımız bu auretle daha iyi 

anlaıılır. 

doğru bir otomobil alayı teıeHül 
etmittir. Alay 61.erlerinde hoşgel· 
diniz yazılı üç takım altıodan 

geçmiıtir. 

Misafirler Ciğle yemeğindeu 

ııonra Trajevo mcvkiine dogru ıe· 
yabatlerine devam etmitler. Bao
vekil Stoyadinoviç 'Belgrada dön· 
milotör. 

Tflrk mi .. ı irter ual 15,30 da 
mevridlerine •armıılar ve orada 
heyecanlı tezahüratla kar,ılanmıı· 

1 ... ~... TArlriv11 BaHekili, =etile 
- Son• 6 ıncı st1hı1e -

' ÜÇ VEKALET ....:;._--···.-.---TEŞKiL EDiLECEK 
/stanbul, 16 (Husust)

Matbaat ve Propaganda, 
Havacılık w Mllnalcalllt 
V111cdletl11ri t111ltil Jile
cektir. Bıı lımıutalci ka
nun ltfgilıası, Biivilk Mil
let Meclisinin bıı devre-
.. :_,,_ ,..1P ..... 1 .. ,.,,,1r1 ... 

Merham Hamid ifin 

Parti. genel sekreterinin 
çolç değerli sözleri 

"Millet, onun ÜMtüne titriyor, menh.u•, fa. 
kat mev'ud akıbet bari geç ol.un,, ditf ordu 

Yaoaııın Yugoslavya. yaıa110 ı 

Majeste kral ikinci Piyrr. yaşasın 
Altee Ruayal Naip Pn-b11 Po1, ya· 
p!lln aziz dostum Milin Stoyadi· 

1 yas dediler. Acı ar ... Dda peki de· 
mit bulundum. Belki ba OH karoı 
hürmetkar bir vazifedir. :Fakat 
mevaullDUD büyüklügil önünde bu· 
nuo ne kadar güç oldugunu daba 
yazmağa baJlarken anladım. 

noviç. 
Bu nutku sürekli alkıolar ta· 

kip dmittir. 
Miiaf irler mütt>akılJen iıtaıı· 

yondao ayrılmıılır •e teraaneye 

Büyük manevralar 

Herteyi uuuımuı gibiyim. Bir· 
,ey hatırlamıyorum. Oaa layık bir· 
ıey bulamıyorum. O biıim hepimi· 
zio büyük eairimizdi. Ve çok güHl 
yaı.ardt. Ben pek az okumuıtum. 

Ben onun o büyük hayalın ancak 
ICJn deninin ad:adatı olmuıtum. 

Ü H fJ1kat ÖZ aöy}er, ben çok dik· 
katle ve zevk ile dinlerdim. Btn 
eaygı Te .evgide kuıur etmc-mr~·· 

çahıırdım. O da iltifatını n tt'Vec· 
cilbüoil benden eıirgemezcli. 

Amerika donanması bü
yük manevraya çıktl 

414 Jeniz tayyaresi ık 6 hafta ıürecek 
olan bu manevralara iıtirak edecektir Bag Şllkrü Kaga 

Ankara, 16 (A.A.) ...._. Türk.le· 
tin en büyük tairi Abdülhak lla· 
mid bak1undaki hialerini, dütünce· 
lerini •e hatıralarıoı Parti gellel 
aekreteri B. Şükrü Kaya Ulu• ga· 
zeteıinde ıu suretle anlatmaktadır: 

Ben onu büt(ln Türkler gibi 
okumak öğrenir öğrenmez lanımıt
tım. Namık Kemal ve arkadaolan· 
mn Midilli, Rodos, Sakızdaki men• 
filikleri veya mf!muriyelleri Akde· 
nidileri Kemale çok baAlamıttı. O 
muhit ve münevverlerinin ıiir, 

- Sonu 6 inci sahifede -

--ltalya, bütün bunlara rağmen ademi 
müdahale siyasetinin namuskarane bir 

ıekilde tatbik edilmesini istiyor 
Roana, 15 (A. 

A.) - V i r g ini a 
Gaydo Franeanın 

ademi ıaildabale 
anlatmHım iblll 
e t ti 1 i yolundaki 
neıriyatına devam 
ederek Joornal D' 
İtalia gazetesinde 
bunlann • yeni bir 
~-= __ .......... ~ .. 

Frana Marki· 
- ı.,...yay• idil· 
1 i 1 e ı 1 i miktarda 
tayyare. moıör, 

kamyon ve ıilab 

göndermiıtir. Tan· 
udan Ceaaiırli H· 

kerler aevkolun· 
muıttır. Marııilya 

'fe Taolcueeden g&· 
nüllft M>planmatll· 
na devam edilmek· 
&edit. t.,.11yol tay• 
yarecileri yetiflir· 
mek ıçın pilot 
m ek te b le ri açıl· 
mıohr. Fransız !Jaşvekil: B. Leon Blum 

ittirak hususundaki hattı hareketini 
değiıtirmek. fikrinde değildir. hal· 
yanın istediği bu ademi Dtüdabale 
•iyaeetinin namuıUrane bir tekilde 
tatbikidir . ., 

Virginla Gayda makalesini ıu 
16ılerle bitirmektedir: 

ufaalya l'ranunın bu harekeıle· 
riiai bebaae ederek ademi müdaha· 
{e aiyaseıine halisane ve tamamile 

Tuna ve Sava nehirleri 
ansızın taştı 

Belırad, 16 (A.A.) - Salı günündenberi görülmemiş bir 
şiddetle eımekte olan rüzgar çarşamba günü öğleden sonra 
son haddini bulmuş ve saniyede 28 metre sür'atle esmeğe 
başlamıştır. 

Rüzgar ve fırtına oldukça mühim maddi hasarata sebebiyet 
vermiştir. Tuna ve Sava nehirleri taşmış suların alıp götür· 
düğü birkaç kişi kurtarılmıştır. Bununla beraber Savanın müt· 
bit dalgaları arasında kaybolmuştur. 

Dünkü perşembe günü tehlike tamamile geçmiş idi. Sahil 
polis teşkilatı her ihtimale karşı hazır bulunmaktadır. 

"İhtiyarlıyorum, diyordu. Sene· 
lerdenberi memlekf t, muhabbet ve 
tef kat kanadlarını açmıt ona her 
türlü ııtırabdan uigiyorda. .Mlllet 
onun üstüne titriyor, menbuı fakat 
mev'ud Akıbet bari geç olsun di· 
yordu. Korkulan fakat beklenilmi· 
yen kara haber çabuk geldi. Be· 
pimisi matemli bir ıtıktt sardı. 
Dııımıada &6k6n fakat derunumuz· 
da mabfer nrdı. Onun telin etliAi 
ıükdtu biç ııevmedi&i ıitayiılerle 
biz bozduk. 

Bugünlerde Anadolu sütonlannda 
Arkadaşımız M. Aglıanın lıazırlotlığı biigiik deniz 11e macera romanını lıer 

lıalde talclb ediniz. Size ~n blgülc zevk wfj}ıegecanı 11erecektir. Amerikan denanma•ı 
Sanbedro, (Kaliforniya) 16 (Radyo) - Amerikan donan· 

mMından 139 parça gemi; kırkbin bahriyeli ile bugün bura
dan Okyanu denizine hareket etmittir. Donanma, bu denizde 
altı hafta devam edecek olan büyük manevralar yapacaktır. 

Donanma ile birlikte 474 deniz tayyaresi hareket etmiştir. 
lu tayyareler de meaevralara ipirak edeceklerdir. 

Y anııo, nesi varu klinatın. 
Lakin bu derin ıükılt dinıin. 
Berket hiNini, hatır•tını anla· 

tıyor. Ve kendine blr teııelli an· 
7orda. Çok en.nim. ADlattıklanm 

''Hüsnü 8bey,, de başlıyor 
Bayan Saime Sidinin btlyflk bir itina ve tilialikle kaleme:aldığı bu eclebi:ve nefi• roman da, aynı gfiııd• 

ANADOLU lltanlannda bulunacaktır. "ff.a .a db eize •ıkın, ruh a111leıiuin, hayat felıefcıi· 
aİD ve aileaia iç Jflabl. gtiide y*1 u•ftu ey,, Clml&ıD, kendi buıosi 8Örü1leri v• MlrlkJ.e-

Jİai lll6ba içbacle ıalatacaktaı. 
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ll:lmiıl, oııbıılınr değjl, bir ilkbahar güneeinin bol Jtıklı, temi~, n· 
~in güıelliSi ile uf kumuıdnu ağır ıığtr tek ildi \"C ı:öıleri, rilyetimiz:den 
ayboluııcıya kadur n~il. ilnbt parıltılonnı mubaroza etli. . . 

Onun doıimn csııtiri Vl' il ilıt olan m:ıne\ r \'n &ım'uıkur hfhlfCIJ, ge· 
r~~ ~eneli m mcvi ,·arlığrnılo, gerek&· hayatının her ııaf hıuında yüı:ünde 
f teklinde <le D) ııı çizgileri, ıı) nı ''asır lan tnfıyordu. 

Ufiınidio rubu, riizgirlnrJn uçan ipekli gibi &e&Sizce, çekildi., 

Onun hu öliltü korşmocla, gene kendi dilinden; 
Hübub eder gibi reftnrını:r. ne hiileuir, 
Acep nesiıni seherden mi Heritle&iniz. 

Demeliyiz. Elinde "Makber., i, cebleriodo 11Kahbc,., ••İçli kır.,• 
11Sardanııpol,, u, ••Tezer,, i, "Tarık 1bui Ziyad,, ı, "Duhteri Hindu., u ,.e 
di~er eserleri ile ebrdiyctin kapı mı çaldığı dakikıııla, eminim ki, mak· 

c ı· herler arsılnıış ve koPkoca bir ebedi Alem aya~a kalkarak, ona ee am· 
lomoğa çıkmıftır .. iki cihandan birinin ağlayıb göz yaşı döktüğü, diğer· 
terinin scvinib ayağa kalktığı o dakikadıı, Türk tiirinin afakında nardan 
Lir tileıuin marldctcn parçalauılı, fakaı manen bir daha pnrlayıb açıldığı 
bir de\ rin b:ı,.lnogıcıdır .. 

Hamidiıı san'aıı, bir iki edebi devrin malıdır, diyorlar .. Onu, Tamık 
Kemalden edebiyatı cedidenin sonuna kadar htikiın bir deha olarak. 

gösteri) orlar .. 
Bencı=, bdülhak Hfimid, kot'iyycn, §U veya bu devrin bir san'otkiirı 

dc~ildir, o, kendi iain ve aıı'otının yarııttı~ı bir harikadır ki, hilba a 
Şek pir ve IIu~oyu lı.ııırlotır.. Bııluodugu zaman \'e meklioın her earıın 
fc,.•kiude yaŞıyarak, iitinia en uzak yıllorını.loo görülüb zawkle ve Türk 
milletince de gururla, hürmetle seliimlıınııcnk bir büyük yıldızclır .. 

Onııu c erlerinin mana ve ruhunu idrak edebilecek Lir Jimoğ ve 
ruh ıaşıyonlnr bilirler ki, llumiılin şiirleri olunurken, eerıırlı, deruni ve 
ilübi bir alemin içinden, gene başka bir alemin musiki i, nağmeleri, 
titreyişleri ve beyaz tayfleri gözükür .. Ve o dakikada gözleri kapayarak, 

o alemin içine dalmak ihtiyacı ba,gö•terir .. 
Hamid, keııdı iirlcrimle böyle alemler doğurun bir dübi idi .. 

Ruhunun huzurunda el bağlıyalım!. 

23 Nisan 
Bayram için 
hazırlıklar 

23 Nisan Hakimiyeti Milliye 
ve çocuk bayramlarının, bu 
yıl daha mükemmel bir surette 
kutlulanması için şimdiden ha
zırlıklara başlanm1şttr. 

Çocuk bayramı bir hafta 
devam ederek, yalnız bayra
mın ilk günü, bütün nakil va· 
sıtaları çocukları parasız taşı

yacaklar, o gün sinemalarda 
çocuklara mahsus filimler gös· 
terilecektir. 

Halkevinde, çocuklara bir 
müsamere v~ çay bisküvi ve· 
rilecek, bütün mekteplerde 
sıra ile bir hafta müsamere· 
ler tertib olunacaktır. 23 Nisan 
Hakimiyeti Milliye bayramı 
münasebetile resmi devair ve 
bankalar bir gün kapalı bulu· 
nacaklardır. 

gaz ve benzin depoları 

17'41937 • 

ihtiyat ubay 
Yeti,ecekler için 

/zmir askerlik ıube· 
sinden: 

1 - 332 doğumlu "e 
bunlarla muamele gören 'f/6 

daha eski doğumlulardan 

Y • d ı • S ı·çı•n olupta her ne sebeble olursa 
enı epo ar ınşa olsun askere gönderilmemiş • ı 1 1 A. olanlardan (deniz sınıfı ha· 

mı yon ar azım ıiç) askeri ehliyernamesi ol· 
- mıyanlar 1 mayıs 937 günfi 

Bülbüldere, yeni depolar için . ihtiyat subay okulu hazırlı~ 
kıt'asında bulunmak üzere 

muvafık görüldü evkedileceklerinden 24.4.937 

t 
ak ve çok mühim bir günü mekteb şehadelname1 • Karşıyakada Turan mevkiin· 

deki petrol ve benzin depo· 
larının şehrimiz için bir teh· 
like teşkil ettiğini ve belediye 
tarafından kapatılacağını yaz· 
mıştık. 

Belediye, Bayraklı civarında 
Bülbüldere mevkiinde dağ 
içinde modern ve hava teh· 
likesine karşı hertürlü korun
ma çarelerini ihtiva eden yeni 
depolar yaptırmak istemek· 
tedir. Bu mühi01 mesele yü· 
zünden belediye ile petrol 
ve benzin şirketleri arasında 
çıkan iht\laf, son zamanda 

yap ırm !erile ve nüfus cüzdanlari e 
para sarfetmek lazımdır. birlikte şubede bulunmaları. 

Bu kadar mühim bir para· 2 _ 1 Mayıs 937 gününde 
nın belediye tarafından sarfile hazırlık kıt'asında bulunmı· 
Bayraklı civarındaki dağda yaı1Jar okuln kabul edilenıi· 
müteaddid depolar yaptır!~?· yeccği gibi haklarında kanuni 
sına imkan yorktur. Onun ıçın muamele yapılacaktır. 
belediye; mevaddı müşteile üze· \.._11ııııı--------------
rinden alacağı resmi gostere· Almanva 
rek ileride mahsubu yapılmak ;J 

şartile bu d:poların . ~irket~e~ ve yabancıl ar 
tarafından ınşa ettırılmesını 
teklif etmiştir. 

----~ ..... , .. __ _ 
Yeni seyahat şartları 

tesbit edildi 

vol Vergt.Sl• Şurayı Devlete intikal etmişti. 
ı 1 Şurayı Devlet, tehiri icra ka· 

==================S=a=im=e==S=8=d=i~= Fazla alınan paralar ran vermiştir. Bu sebeble be· 
lediyc, Turandaki mevaddı 

Belediye; bir harb zuhurun· 
da hava hücumlarına karşı 
Turandaki mevaddı müşteile 
depolarının şehir için bir teh· 
like teşkil edeceğinde ve tah· 
telarz yapılmasında ısrar et· 
nıektedir. Diğer taraftan şir· 
ketler ise, depoların tahtezze· 
min temel depolarını ihtiva 
ettiği için belediyece iddia 
olunduğu gibi bir tehlike mev· 
cud olmadığını ileri sürmekte 
ve miihim bir para sarfile 
Bayraklı civarındaki dağda 
yeni depolar yaptıramıyacak· 
larınt söylemektedirler. 

Almanyada ikamet eden ya· 
bancılann yapacakları seyahat· 
ler hakkında yeni bazı şerait 
tesbit edilmiş ve şehrimiz Türk 
Ticaret odasına bu hususta 
malumat verilmiştir. 

Allah akıllar versin! 
Hayvan merakını hepimiz 

biliriz. Nice insanlar vardır ki 
hPr rİnd.on.. \H>YUAO~J."Olnmfi'İ'() 

en garibi lngiliz Bloers teşkil 
ediyor samyoruz. 

Bu adamcağız hususi bir 
binada tam 30,000 - kuş, ku· 
zu, eşek veya at, köpek değil, 
fakat.. - fare beslemektedir. 

işin en tuhaf noktası bu 
fare alayının içinde mümtaz 
olanların da mevcudiyetidir. 
Bunların içinde muhtelif sergi 
ve fuarlarda madalya, takdir· 
name almış olanları da vardır. 

Ne diyelim? Allah zincirli, 
zincirsiz· olarak _çok deli ya· 
ratmış, ki .... 

Dört ayakh yıldızları 
Sakın hayret veya ademi 

kabul göstermeyiniz. Holivudun 
sade güzel gözlü, güzel yüzlü, 
olgun ve dolgun göğüs ve 
kalçalı, çapkın veya ağır başlı 
dilber yıldızları yoktur; dört 
ayaklıları da vardır. Bunlar 
arasında arslan ve kaplanlar, 
bizim Kıbrısın koca kulaklı 
e~ekleri, atlar, koyun ve ke· 
çiler, kedi ve köpekler vardır. 
Hatta öyleleri vardır ki günde 
100 dolar masrafa muhtaçtır 
v-: bunlar da sakil ve çirkin 
Hipoyonamlardır!. 

ikinci defin merasimi! 

Kullananlara malum olduğu 
üzere dudak boyaları bazı ka· 
dınların güzelliğini artırmala· 

rac-verırıer. Hrukselde ma~~f 
bir tuvalet eşya ve levazımı 
fabrikatoru bunun çaresini bul· 
muş ve ağıza en güzel şam-

panya lezzeti veren bir nevı 
Krayonlar icad etmiştir. 

Vah, vahi 
Mişel Anj, asırların halket

tiği büyük san'atkarl~rın en 
başında gelir. Bu büyük san'at· 
karın eserleri, ilelebed ölmi
yecektir. Fakat ne yazık ki, 
yirminci asırda, san'atın ve 
fikir hürriyetinin en ziyade te· 
kemmül ve teessüs etliği bu 
asırda, kırılasıca bir fırça, Mi-
şel Anjın layemut eserlerini 
öldürmeğe başlamıştır. 

Mişel Anjın eserlerinin he
men hepsinde çıplak melek 
veya insan resimleri vardır. 
Papalık makamı bu çıplakları 
giydirmeğe Bianziyo Biyancet· 
tiyi memur etmiş imişi 

Mersin/ide sıtma 
Her hafta doktor isteniyor 

Geçen sene Mersinlide bir 
vatandaş sıtmadan ölmüştü. 
Mersinli halkı namına beledi· 
yeye yapılan bir müracaatta 
bu mevkie her hafta belediye 
veya Kızılay dispanser doktoru 
gönderilmesinin temini rıca 
edilmiştir. 

Fazla veya fuzuli tahsil edi· müştcile drpolarını şimdilik 
len yol paraları hakkında Da· kapatamıyacaktır. 
biliye Vekaletinden şehrimiz· Belediyenin tt şebbüsü üze· 
deki alakadarlara bir tamim rine petrol ve benzin şirketleri 
gelmiştir. tarafından gerirtilen mütehassıs 

Hususi idareler tarafından ve mühendisler tarafından Bay· 
mükelleflerden fazla alınıp se· raklı yolu üıerin<leki dağda 
nesi içinde ödenmiyen para· depoların inşası için keşif ya· 
ların beş senelik müruru za· pılmış ve yalnız bir deponun 
man müddetine tabi tutulması yarım milyon liraya malolacğı 
Iazımgeldiği ve müruru za1!1!._~· anlasılmıstır. Hrr ~itlr,.t .. h.: ..... 

uepo ıazım olduguna gore, 

Bizim dileğimiz; şehrin se· 
\!--&! __ l.1..-.! -----..1-- l:. .. uu 

gelen her türlü esaslı korun· 
ma tedbirlerinin alınmasıdır. ler üzerine fazla ve fuzuli alı· şirket için ayrı ayrı depolar ı 

nan paranın red ve iadesi icab -------------------------
ettiği bildirilmiştir. 

Fotograf 
Nerelerde çekilebilir? 

Memnu mıntakalarla askeri 
mevki ve garnizonlarından 
maada yerlerin fotograflarmın 
alınmasına mümaneat edilme
mesi hakkında evelce alaka· 
darlara tebliğat yapıldığı hal· 
de bazı yerlerde fotograf ve 
resim almak teşebbüsünde 
bulunanların ve bilhassa ec
nebilerin fotograf almasına 
mani olunduğu veya alınmış 
fotografileri ellerinden müsa· 
dere edildiğini, bu yüzden 
polis karakollarına celbedile · 
rek nezaret altına alındıkları 
ve bekletildikleri vukubulan 
şikayt:tlerden anlaşılmıştır. 

Gelen yeni bir emirde dev· 
Jetin kanun ve nizamlarla fo. 
tograf alınmasını menettiği as· 
keri memnu mıntakalar, as· 
keri garnizonlar ve diğer yer· 

. ler haricinde kalan mahaller· 
de fotograf alınmasına engel 
olunması, müşkülat çıkarılması 

veya alanların bu hususta po· 
lis tah kilcalına maruz bırakıl· 
ması veya herhangi bir suretle 

Bayraklı 

Halkının cok haklı • 
bir dileği 

Bayraklı halkı belediyeye 
müracaat ederek, Bayraklı· 

da halkın su bulamadığını ve 
bu yüzden müşkülat çekmekte 
olduklarını bildirmişler, ey· 
IUlde belediyeye devredilince, 
buraya kadar gelen Halkapı· 
nar suyunun Bayraklıya kadar 
uzatılmasını ve bir iki umumi 
çeşme yapılmasını istemişler· 
dir. Filhakika, Bayraklı halkı 
bu cihetten mağdur vaziyet· 
tedir. Hakları verilmelidir. 

Balık ihracında bir 
muvaffakıyet 

Sökeden Almanyaya on ton 
canlı balık gönderildi 
Sökeden Almanyaya on 

ton canh balık sevkedilmiş 
ve balıklar, canlı olarak Al· 
many,anın Dresden şehrine 
varmıştır. 

Kücvk Kemal • 
Adliyece tevkif 

edildi. 
Keçecilerde Şerefiye soka· 

ğında anası Hediyeyi, başka 
erkeklerle görüştüğü için ta· 
banca kurşunu ile öldürmek 
kasdilc ağır surette yaralıyan 
Kemal hakkındaki tahkikata 
birinci sorgu hakimliğinde dün 
devam edilmiştir. Sorgu neti· 
cesinde Kemal tevkif olunmuş 
ve hapisaneye gönderilmiştir. 
Bu hadisede alakası bulun· 
duğu zannedilen ve nezaret 
altına alınmış olan Kemalin 
babası Mehmed ile kahveci 
Osmanın şuçla alakalarına 
dair delil bulunmadığından 
serbe~t bırakılmışlardır. Tah· 
kikata devam edilecektir. 

Balık f iatleri 
yükseltildi 

Yeni kara " ıme ile, eskiden 
harice 50 mark götürebilenler, 
bundan böyle beraberlerinde 
ancak 10 gümüş mark çıkara· 
bilecekler, Almanya ile Tıı· 
rizm muahedesi mevcud bulu· 
nan memleketlere seyahat edeo· 
ler de 20 gümüş mark ala· 
bileceklerdir. Banknot idhal 
ve ihracı hakkındaki yasak de· 
vaın etmektedir. 

Alman limanlarından dahile 
pamuk sevkiyah için, tren ta· 
rifelerinde yeniden tenzilat ya· 
pılmıştır. 

Egede 
3 ayhk hava durumu ve 

mahsullerdeki tesiri 
E2'e mıntakasının ıson üç 

aylık hava durumu ve mahsul 
vaziyeti hakkında şehrimiz Ti· 

caret odasına bir rapor gelmiş· 
tir. Bu rapora göre, Ege mın· 
takasında kış yağmurlarının 

azlığından dolayı mahsul kıs· 

men zarar görmüştür. lkincika· 
nunda fazla ve bolca yağışlar, 
ekinlerin vaziyetini düzeltmiş· 
sc de, Mart ayının ikinci ya· 
rısından sonra kuraklık tekrar 
tesirini göstermiştir. Nisanda 
yağacak yağmurların büyük 
faydası görülecektir. 
~~~--~---~~~------

Fransa Maarif 
nazırı 

Dün Atinaya vardı 
Atina, 16 (Radyo) - Yunan 

üniversitesinin yüzüncü yıldö· 
nümü merasiminde hazır bu· 
lunmak üze bugün buraya ge· 
len Fransa Manrif Nazın, bü· 
yük tezahüratla karşılanmıştır. Bundan birkaç gün cvel 

Amerikada Arkansasta Margn· 
rita Dekis isminde bir kadın, 
91 yaşında olduğu halde öl· 
müş ve akrabasının gözyaşları 
arasında defnedilmiştir. Fakat 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

"\ tazyik edilmelerinin hiçbir 

Sökeden ilk defa yapılan 
canlı balık sevkiyatında temin 
adilen bu ınuvaffakıyetten 
memnun olmamak mümkün 
değildir. Dalyan -işletenlerin 
bu tarzda balık sevkiyatını 
ileri götürmeleri çok istenilen 
bir harekettir. 

Dün Körfezde pek az balık 
tutulduğu için piyasada gayet 
az miktarda Kefal ve Levrek 
balığı . vardı. Bu azlık sebebile 
balık fiatleri de yükseldi. Balık 
çıkınamasının sebebi, havanın 
vaziyeti ve bir gün evelki fır· 
tınadır. 

B. lsmail Veral 
Romanyada bulunan Üzüm 

kurumu müdürü Bay lsmail 

Atina, 16 (Radyo) - Fransa 
Maarif Nazırı, bugün saraya 
gitmiş ve ismini hususi deftere 
kaydetmiştir. 

aynı kadın bundan 53 sene 
evci bir daha ölmüş ve gömül· 
üştürl Bereket versin ki bir 
ezar hırsızı, parmağındaki 
üzüğü çalmak için mezarını 
çmış ve bu :sayede baygın 

larak gömülmüş olan bu ka· 
ını 53 sene daha yaşamak 
ırsatına mazhar kılmıştır! 

Kadınlara müjde! 

Bugün güo~ iyi müjdelerle 
üzerimiıe do acaktır; o kadar ki 
hnzı milletlerin tıırihlerinde bugün 
milli bayramlar bile yaratabile· 
cektir. ÜAl•den mora nziyet .bi· 
ru korııacak, baz:ı möhim ticart 
hiidiıcler n eanıntılar olacak, 

aileler arasında .laafif knıalar 

çıkabilecektir. 

Bugün do an çocuklar, azim· 
kfir, metin iradeli, inııdçı olaca~· 

lardır. Şef wevkiine geçebilen çıı· 

cuklnr iı;io mu vat fakı yet ) filde Daha doğrusu dudaklarını 
atla boyıyan kadınlara müj· 
1 

' 

)Üzdfir, 

\.. ) 

zaman doğru olamıyacağı bil
dirilmiştir. Hiçbir menfaat te· 
min edemiyecek olan hu fo. 
tografilerin çekilmesine mü· 
.saade edilecektir. Elbise düğ· 
mesi kadar küçük makinelerle 
kimse görmeden her yerin 
fotografını almak kabil olduğu 
·bir zamanda yasak olan yer· 
lerden başka mahaHerin fo
tografilerinin alınmasına mani 
olmak hem gülünç olur, hem 
de keyfi hareketlere meydan 
verir. Bu gibi ks.nunsuz mü· 
maneatlarn kat'iyyen meydan 
v rilmtmesi ımrtdilmi~tir. 

lngiltere fuara remen 
iştirak edeceğini 

bildirdi. 
İngiltere hükumeti, 937 İz· 

mir enternasyonal fuarına res· 
men iştirake kararlvermiş ve 
fuar komitesinr. müracaatta 
bulunmuştur. 

Nafıa Vekaleti de, geçen 
seneki pavyonunu büyütecek ve 
nafıa eserlerinin daha geniş 
mikyasta l<'şhirini temin ede· 
c tktir 

1 Hakk1 Vera!, iki gün evci 
Bükreşten İstanbula hareket 
etmiştir. lsmail Hakkı Veral, 
orada kutuluk kereste işlerile 
meşgul olmuştur. Üzüm kuru·
mu müdürü, üç dört güne 
kadar şehrimize gelecektir. 

Vilayet sıhhat işleri 
Vilayet umumi sıhhat meclisi, 
dün öğleden evci saat 1 O da 
sıhhat müdürlüğünde toplan· 
mış, vilayetin bir aylık sıhhi 

Nazır, müteakıben Başvekil 
General Metaksası ziyaret ey· 
!emiştir. General Metaksns, 
Fransız nazırına ( Feniks) ha· 
çınt vermiştir. 

Ludendorf 
Tebrik edildi 

Tutıing, 16 (A.A.) - Har· 
biye Nazırı mareşal Fon Blom· 
berg general Ludendorfa s· 
keri hayatının 55 inci yılı mü· 
nascbetile Führerin ve ordu· 
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Stoyadinoviç ---·---Yaz tatilinde Başbakan B. 
ve Vekiller tedkik seya

hatine çıkacaklar 
Her iş sahasında beşer yıllık planlar ha

zırlanıyor, sana ·i planı genişliyor 
. lstanbul, 16 (Hususi) - Büyük Millet Meclisinin yaz tati
lınde, bütün Vekiller memleket dahilinde tetkik seyahatine 
çıkacaklardır. Başvekil General ismet lnönünün de çıkacağı 
bu seyahatten maksat, ikinci beş yıllık sanayi planının mevzu· 
larının genişletilmesidir. Bu suretle her iş sahasında beş yıllık 
planlar hazırlanacaktır. 
. Bunlardan sonra, Nafıa, Maarif, Ziraat, Sıhhat ve Maliye 
ıçin de beşer yıllık planlar tanzim olunacaktır. 

HükUmetimizle lngiltere 
arasında müzakereler --·-· Star gazetesine göre, taç giyme merasi
minden sonra Şarki Akdenizin emni

yeti için konuşacağız 
İstanbul, 16 (Hususi) - in- Bu haber, alakadar meha· 

gilizce (Star) gazetesi, lngil· fil nezdinde büyük bir dikkat 
tere kralı altıncı Jorjun taç ve ehemmiyetle karşılanmıştır. 
giyme merasiminden sonra Söylendiğine göre, müzakere
lngilterenin, hükumetimizle şa;. lerk Maybı.s sofnla~lıtnda Hba~lı~·a· 
ıc- Akd . . . . . . . ca ve ızza ngı ere arıcı ye 
,.' e~.ızın emnıyetı _ı~ı üze- Nazırı Bay Eden bu müzake· 
•.n~e muzakerelere gırışece- relerde lngiltereyi temsil ede· 

tim yazıyor. cektir. 

Demokrasi emniyetsizlik 
içinde inkişaf edemez 

-------------
Amerika reisicumhuru Bay Ruzveltin 

irad attiği mühim nutuk 
Vaşington, 15 (A.A.) - ts. bizzat serbestçe intihap et· 

Ruıvelt, Amerika ittihadı gü· meleri esasına istinad eden de· 
nü münasbetile Amerika itti· mokrasi idaellerine muhaliftir. 
hadı birliğinde bir nutuk söy
liyerek Amerika kıt'asında hü· 
küm sürmekte olan sulh ah
dini sena etmiştir. 

Hatip; her iki Amerikada 
dört senedenberi elde edilmiş 
bulunan iktısadij neticeleri 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

B. Ruzvelt Boynes · Ayres 
konferansını ziyaretini hatırlat· 
taktan sonri cihan sulhu da· 

: vasın hadim bulunan Amerika 
devletleri birliğinin satveti hak
kında unutulmaz bir intiba ile 
nıcmlekete dönmüş olduğunu 

söylemiştir. 
Hatip sözüne devamla de

miştir ki: 

" - Demokra:,i ifrata vardı
rılmış militerizmin neticesi olan 
beynelmilel ademi emniyet ha
vası içinde inkişaf edemiyeceği 
gibi fikir ve din hürriyetinin 
ıclbi ıuretile de inkişaf etti
rilemez. Böyle bir vaziyet mil· 
letlcrin kendi hükumetlerini 

.......................... 
ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ba§yazgaoı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı iolcri 

blildürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

ldarebanC8i : -
İzmir İkinci Beyler sokajh 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Poı;ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylım 700, üç 

ylığı 500 kunı§lur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone fü:.rcti 27 liradır 
Beı yerde 5 kuruştur 

, -iinil geçmi§ nüshalar 25 kuru§tur. 

İran da 
Teşrii intihabat 
Tahran, 16 (A.A.) - 11 ci 

teşrii devrenin hitamı müna
sebetile lranda yeni teşrii in· 
tihabat yapılmıştır. Tahran 
teşrii meclisi reisi Mirza Es· 
fendiyar İngiltere kralının taç 
giyme merasiminde İran hü
kumetini temsil etmek üzere 
Tahrandan hareket etmiştir. 

Almanyada 
Berfin, 16 (A.A.) - Havas 

Ajansından: 

Bütün Yahudi siyasi ve 
spor toplantılara 15 Hazirana 
kadar yasak edilmiştir. Bu 
yasak Alman gazetelerile neş· 
redilmemiş yalnız alakadar 
cemiyetlere tebliğ edilmiştir. 

İtalya 
Nazırlar meclisinin 

son kararları 
Roma, 16 (Radyo)- ltalya 

N ,zırlar meclisi, bl'gün Baş
bakan Bay Mussolininin riya· 
setinde toplandı. Bazı mese· 

.lelerin müzakeresinden sonra, 
Faşist meclisinin son kararına 
göre, çok çocuklu ailelere 
yardım edilmesi hakkında bir 
kararname tanzim edilmiştir. 

Bundan başka 1940 yılında 
Romada açılacak olan sergide 
muhtelif oteller inşa f'dilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Habeş sefiri 
kurşuna dizildi .. 

İstanbul, 16 (Hususi) - ltal· 
yanlar, Habeşistanın Ankara 
sefiri iken son zamanlarda 
Adis·Ababaya dönen Maryam 
da son hadiselerde kurşuna 

Romaya gidiyor 
Viyana, 16 (Radyo) - Yu

goslavya Başbakanı Bay Sto
yadtnoviç, refakatinde muh
telif eksperler ve siyasi mü
şavirler olduğu halde yakında 
Romaya gidecek ve ltalya 
Hariciye Nazm Kont Ciano· 
ya iadei ziyaret edecektir, 

Roma - Adis-Ababa 
Tayyare postaları tesis 

edildi 
Roma, 16 (Radyo) - Adis

Ababa ile Roma arasında ha
va postaları tesis edilmiştir. 
Bu postalara yeni tayyareler 
tahsis edilmiştir. 

Romadan 35 ton sikletin· 
de eşya veya yolcu alacak 
olan tayyareler, hiçbir yere 
uğramadan 12 saat içinde Ro
madan Adis-Ababaya vara
caklardır. 

Rusya ile anlaştık 
Yeni ticaret muahedesi 

imzalanmak Uzere 
lstanbul, 16 ( Hususi ) -

Sovyet murahhasları ile An
karada devam etmekte olan 
ticaret muahedesi müzakere· 
leri iyi bir surette neticelen· 
miştir. Yakında imzalanacak 
olan muahedenin metni tan· 
zim edilmektedir. . 

Fakir /pi 
lngilizlerle uzlaşmak 

istemiyor 
Londra, 16 (Radyo) -Hin· 

distanda başgösteren isyan 
.a ..... --· ... ... . J -- •• ,..,...... ,.t"., "'""' 
lngilizler arasında başlıyan 
müzakereler akim kalmıştır. 

(ipi), lngilizlerle uzlaşmak 
niy,.tinde değildir. 

Bay Ruzvelt 
Belçika başbakanım Ameı 

rikaya çaOırdı 

Brüksel, 16 ( Radyo ) -
Belçika Başbakanı Bay Van 
Zeland, Amerika reisicumhuru 
B. Ruzvelt tarafından Vaşing
tona davet edilmiştir. 

Bay Van Zeland, Haziranın 
12 sinde bu davete icabet 
edecektir. 

Rusya 
Yeni harb gemileri 

yapacak 
Londra, 16 (Radyo)- Eve

ning Standard gazetesine göre, 
Rusya, yeni harb gemileri 
yapmağa karar vermiştir. 

Tanzim olunan programa 
göre, bu sene, 9 zırhlı, 6 kru· 
vazör, 34 destroyer ve 90 
tahtelbahir inşa edilecektir. 
Bu suretle Rus d~nanması, 
Japon donanmasına muadil 
bir hale gelmiş olacaktır. 

Rus Deniz Bakanlığı; Fin· 
landiya körfezindeki üssübah· 
riyi, lsveç - Finlandiya hudut
ları arasındaki Mormans kör
fezine nakletmeğe karar ver· 
miştir. 

Eski muharipler 
DUn lngiltereye döndüler 

Roma, 16 (Radyo) - Bir
kaç gündenberi burada bulun· 
makta olan eski ' muharib İn· 
gilizler şerefine dün mükellef 
bir ziyafet verilmiştir. Bu zi
yafette, lngilterenin Roma se· 
fareti ateşemiliteri de hazır bu
lunmuştur. 

Eski muharipler, bugün Lon· 
draya müteveccihen hareket 

Trende 
Tireye giden katarın bir 

kompartımanında, pencereden 
baharı, baharın dağını, ova
sını, bahçesini seyrediyorum. 
Bana tarlalarda tırmık çekili· 
yor ve leylekler, çiftçinin peşi 
sıra, ağır ağır tırmığı takip 
ediyor. 

Önümdeki kısımdan hara· 
retli bir münakaşa yükseliyor: 

- Yedi almışım.. Halbuki 
benim hakkım ondu. Sınıfla
rın kalabalığından, muallim
ler de şaşırdılar. 

- Dün akşam ben de hiç 
uyumadım .. Saat sekizde eve 
girdim. Yemek yidim, dokuz 
oldu. Biraz ders çalıştım, yat-
tım: saat biri.. Sabahleyin de 
trene yetişebilmek için saat 
dört buçukta kalkhm .. 

Konuşanlar mezun veya 
tepdilhavalı talebelerdir, diye 
düşündüm. Biraz sonra 12-14 
yaşlarında, beş a!ta çocuk da· · 
ha geldi. Gülüşüyor, konuşu
yor, münakaşa ediyorlardı. 

Biri yanıma oturdu. Düşü
nüyordum: 

- Bu, ne vakitsiz mezuni
yettir, diye! 

Nıhayet sordum ve cevab 
verdiler: 

- Bizim bir kısmımız orta 
mektebe gidiyor, bir kısmı· 
mız da kız, erkek liselerine! 

- Siz nerelisiniz? 
- Kimimiz Develi köyün· 

den, kimimiz Torbalıdan, Te
peköyden, kimimiz Çıplaktan, 
Arıkbaşmdan, Bayındırdan ve 
saireden .. . 

J3en,d!= .... ~J!l!l!P. .. e:~ni~ Jair 
gası halinde kafamı sardı: 

Türk çocuğu, sabahın saat 
dört buçuğunda Ödemişten kal
kan trene yetişebilmek için 
kendi istasyonunda saat beş, 
altı, yedide hazır bulunuyor 
ve saatlerce ötedeki lzmir 
şehrinin filan mektebine git
mek için trene atlıyor. Ak· 
şıımları, gene ayni dönüş .. 
Her kuşun yuvasına, her in· 
sanın evine çekildiği saatlerde, 
onlar tren içinde yorgun, ar
ğın köylerine, kasabalarına 
giden yolu katediyorlar •. Do
kuz ay, bu böyle sürecek ve 
onu gene kim bilir, kaç do· 
kuz ay takib.edecek .. 

Bunların bulundukları yer
lerde ortamekteb ve lise yok. 

Keza, bunların bir kısmı da 
-kıyafetlerinden belli· fakir ço· 
cuklar .. 

Bu ulvi ve şuurlu okuma 
aşkının, insanları nereden ne
reye götürdüğünü düşünürken, 
gene Türk inkılabı gözümün 
önünde canlandı. 

Dedelerimizin develerle ve 
günler harcıyarak yolculuk 
yaptıklara Anadolu toprakla
rında, şimdi Türk çocuğu 70-
80 kilometre mesafeden Türk 
şiınendif erlerine binerek mek
tebe gidiyor. 

Bu memlekette, yirmi sene 
evel tren yüzü görmemiş köy
lü vardı .. 

Şimdi köylü çocuğu, sabah 
lzmirde, akşam köyündedir ve 
elinde kitabı vardır. 

Gözlerimin yaşardığını du· 
yuyorum.. Ertesi gün trende 
gene onlara rasgeldim.. Yol
cuların bir kısmı ve memur· 
ların hepsi onları tanıyorlardı. 
Onlara hürmet gösteriyor, yer 
veriyorlardı. 

lnkılab, büyük bir çocuk 
katarı ile Anadolu toprakla· 
rında durmadan ilerliyor .. 

Musevilerin ~
Türkçe konuş
maları lüzumu 
hakkında tüc
cardan Kasa
l alı Bay ]ozef 
Çikorel, muhar 
ririmize şunları 
SÖ}' lem iştir: 

"-Ben,Ka 
sabalıyım, yani B. J. Çikorel 
Anadolu çocuğuyum. Küçük
lüğümden beri Türkçe konu· 
şurum, Türklüğe her suretle 
bağlıyım. Dindaşlarımın Türkçe 
konuşmalarını candan diler ve 
bu hususta herkesi te.şvik et
mekten geri kalmamaktayım. 
Esasen bizim dilimiz Türk di
lidir, İspanyolca ile alakamız 
yoktur. Fakat eski idarenin 
ihmali yüzünden bu lisan Mu
sevilerin ana dili olmuş ve 
şimdiye kadar devam etmiştir. 
Fakat bundan sonra artık bu 
dilin meleketimizde yeri olma· 
ması lazımdır. 

Ben, Anadoluda doğmuş ve 
büyümüş bir kimse olduğum 
için dosdoğru konuşurum. Bu 
itibarla diyeceğim ki, bizim 
vatanımız Türkiyedir, Türkiyede 
oturanlar ve bu memlekette 
yaşıyanlar tabiidir ki Türktür. 
Tüık olan bir kimenin konuş· 
ması iktiza eden dil, şüphe· 
siz ki Türk dilidir. 

· Benim ""0""tr'\mıın İc:mi rvlı 
·-·····. • -·Y· Hl\.:d. '\:.~UI\,, U"\.#'Wb1 

ediyor ve Türkçeyi mükem· 
mel konuşuyor. Evimde bütün 

Bükreş elçimiz 
Tataresko şerefine 

ziya/ et uerd i 
Bükreş, 16 (A.A.) - Tür

kiye elçisi Tanrıöver ve baya· 
nı dün akşam Başbakan B. 
Tataresko şerefine elçilik bi· 
nasında bir ziyafet vermişler
dir. Bu ziyafette Başbakandan 
maada Başbakan muavini Eko
nomi Bakanı, İngiltere, Alman· 
ya, Belçika elçileri, Çekoslo· 
vakya işgüderi, iç içler Ba· 
kanlığı genel sc kreteri ile 
dış işleri siyasi büro di
rektörü saray protokol di· 
rektörü ve Bayanlarile bir-
likte Bükreş yüksek muhitine 
mensub baıı aileler ile elçilik 
ileri gelenleri hazır bulunmuş· 
lardır. 

Bay Bek, Romaya 
da gidecekmiş 

Varşova, 16 (Radyo) - Le· 
histan Hariciye Nazan Bay 
Kolonel Bek, lngiltere kralı 
altıncı Joriun taç giyme me
rasiminde hazır bulunmak üzre 
Londraya harek"!t etmiştir. 

B. Bekin, taç giyme mera
siminden sonra Romaya gide
ceği söyleniyor. 

Bay T ataresko 
Bükreş, 16 (Radyo) - Bü· 

tün Romanya valileri, dün 
Başbakan B. Tatareskonun 
riyaseti altında umumi bir 
toplantı yakmışlardır. Bu top
lantıda, valiler yeni talimat 
almışlardır. 

Mısırın nüfusu 
Kahire, 16 (A.A.) - Nü

fus tahriri bitmiştir. Yeni tah· 
rire göre, Mısırın nüfusu 15 
milyon 904 bin ve Kahirenin 
nüfusu bir mi~on 307 bindir. 

ailem Türkçe konuşuruz. Bu
nun sebebi, Kasabada iken 
Türk kardeşlerimizle daimi 
surette beraber bulunmamız 
ve tam manasile kaynaşmış 
olmamızdır. 

( Anadolu ) nun, Türk dili 
hakkındaki neşriyata takdire 
şayandır. Bu neşriyat, Muse· 
viler için bir ikaz mahiyetin· 
dedir. Bugüne kadar bu mev
zu etrafında söz söylemiş 
olanların en çoğu (Anadolu) 
nun yazdıklarım bu şekilde 
kabul etmişlerdir. Ben de bu 
kanaatteyim. 

Son söz olarak şunu söyle. 
mek isterim ki, Türkiyede ya· 
şıyan Musevilerin Türk kar· 
deşlerile kaynaşmaları ve on
larla beraber yürümeleri el· 
zemdir. ihmal edilmiyecek 

derecede mühim olan bu ih
tiyacın bir an evel tahakkuku· 
nu hepimiz candan arzu edi· 
yoruz. 

Benim bütün ümidim genç
lerdedir. Onlar, çok güzel ye· 
tişiyorlar. Yeni nesil, tam cum
huriyetçi ve kelimenin bütün 
manasile samimidir. Bu, mem· 
leketimizin istikbali için sevinç 
verecek bir haldir. 

Büyüklerimizin mekteplere 
verdikleri ehemmiyet sayesin· 
de, dilimizin, az bir zaman 
ra-.nmuJônrut!~t!gı" ~uphesıza ir. 
Benim bu husustaki ümidim 
çok kuvvetlidir." 

Avusturyanın 

parolası 
"Almanya ile birleşme 
lehinde propaganda 

yasaktır" 
Viyana, 15 (A. A.) - Baş· 

vekil B. Şuşnig Vatan cephesi 
şeflerine Avusturyanın her ne· 
resinde olursa olsun Almanya 
ile birleşmek lehinde propa· 
ganda yapılması yasaktır, paro· 
tasını vermiş ve demiştir ki: 

" Avusturyayı Almanya ile 
birleşmek yahutta kralı tekrar 
tahta getirmek şıklarından biri 
karşımnda bırakmak zihniyeti 
hatalıdır. Çünkü bu Avustur· 
yanın vazifesinden ve hissiya· 
tından şüphe demektir. Mu
hakkak olan bir şey varsa 
o da devlet şekli hakkındaki 
kararlarımızı muhafaza ettiği· 
mizdir. Ecnebi olan devletin 
şekli değil onun mevcudiye· 

tidir." 

Yalan 
Salamanka, 16 (Radyo) 

General Frankonun, başku

mandanlığı terkederek sırf si· 
yasi işlerle iştigal edeceği 
hakkındaki haberler yalandır. 

TAKVİM 
Rumi· 1353 ı Arabi-1356 

fü5~ 4 ~kr5 

NİSAN 

i 17 i 
7 7 

Cumartesi - -
Evknt Ezan Vıısnl E\·kol Ezan Vn ot 
Güne, 10,30 5,19nk~aıu 12 18,51 
öğle 5,24 12,13yatsı 1,37 20.28 
ikindi 9,08 15,58 imsak 8,42 3,29 
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ispanya ihtilali Politika gazetesin"n çok 
il" rdulan hazıi'hkla mühim ~!.r: makalesi 

gul Oluyorlar Araba kazası Barışı istiyoruz ve elde edeceğiz, Atide 
meş_ ~--- M\Jstabt oğlu Murad, idare· ~ok ihtilatlar var

1 
Jıimse bunları istemiyor 

- sinde bulundurduğu arabasını T 

/htiliılcilerin mevzileri dün de bombardı. 
man edildi. Franko tavizat vermiyecek 

Paris, 16 (Radyo) - Mad · 
rid müdafaa komitesinin neş· 

reylediği resmi tebliğe göre, 
ınıliı;lere mensub tayyareler, 
ihtilalcilerin mevzilerini bom
bardıman etmişler ve mühim 
ıayiat verdirmişlerdir. 

Milis orduları her tarafta 
hazırlanıyor. 

Rahat, 16 (Radyo) - Bü
tün ispanya tebeasının silah 
altına alındığı ve bu itibarla 
buradakilerin de cepheye sev
kedilmek üzere hemen hazır· 
lanmaları, Valens hükumetin· 
den bildirilmiştir. 

Sevil, 16 (RLdyo) - ispan
yanın şimalinde şiddetli fırtı
nalar başlamıştır. İki günden· 
beri yağan karlar, askeri ha
rekatı durdurmuştur. 

Salamanka, 16 (Radyo) -
General Frankonun, lta\ya ile 
Almanyaya tavizat avadettiği 
hakkındaki haberler tekzip 
edilmektedir. 

Paris, 16 (Radyo) - Cum
huriyetçilerin, gönüllü kuvvet
ler hariç olmak üzere son 
zamanlarda yüz bin kişilik bir 
kuvvet topladıkları ve Gene
ral Frankonun da, buna mua
dıl bir kuvvet temin etmiş 

olduğu gibi, Fasta da beş 
sınıf askeri silah altına almış 
bulunduğu tcsbit edilmiştir. 

Londra, 16 (Radyo)- lhti· 
l,qlcilerle Basklar arasında bu
besine intizar olunduğu ve 
bu harbin, ( Biskaya ) körfe
zinde cereyan edeceği Sala· 
mankadan bildirilmektedir. 

lngilterenin Hodd zırhlısı 
Laroşele hareket etmiştir. 

Salamanka, 16 (Radyo) -
Bilbao cephesinde başlıyan 
taarruz neticesinde ihtilalcile-r 
Baskların en mühim mevzile
rine girmişler, cenub cephe
sinde, birçok mühimmatla 
dördü Fransız olmak üzere 
birçok esir almışlardır. 

Valensiya, 16 (A.A.) -
Cumhuriyet tayyareleri Valla
dolidde Farnesio kışlasile Ta
lavera Del Tajo istasyonunu 
bombardıman etmişlerdir. 

Bilbao, 16 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

kayde değer birşey yoktur. 
Tavassut fikri ltlmadsız· 

hkla karşılandı 
Paris, 16 (A. A .) - lspan· 

yada bir tavassut fikrini mat· 
buat itimadsızlıkla karıılamak· 
tadır. Petit Journal gazetesi 
bu hususta şöyle diyor: 

"Şimdiki şerait altında ta· 

vassut tehlikeli ahvalden baş

ka bir şey değildir." 
Ôrdre gazetesi gayri kabili 

tasavvur bir Rtucize neticesin

de her iki taraf ta böyle bir 

tavassutu kabul etse bile is

panyada bir hükumetin tees

süsü pek müşkil olacağı ka

naatindedir. 

Humanite şöyle yazıyor: 

"Tavassut kelimesi bizi kor· 

kutmıyor. Fakat bizim nefre· 

timizi mucib olan bu isim al

tında yapılacak işlerdir.,. 

Le Jour gazetesi tarafından 

isticvap edilen bazı İspanyol 
ricali şu beyanatta bulunmuş· 
lardır: 

"Yapılacak tavassutun müs· 
pet bir netice çıkmasına im· 
kan yoktur. Anarşistlerle ko
münistlerle müzakereye giriş
mek mi? Asla. 

Tali ademi müdahale ko· 
mitesinin dünkü kararlarından 
Över srazetesi menınun olma-

• • 1 .. 

Roma gönüllülerinin geri 
çağırılması meselesini müna
kaşa etmek istiyor. Fakat bu 
iş bir tali komiteye tevdi 
edilmiştir. 

Diğer cihetten Lord Ply
mouth mezuniyet almaktan 
bahsediyor. Hakikatte ltalya

nın tekrar vakit kazanmak is· 
tcdiği~sebebi hasıl oluyor. 

Londra, 16 (A.A.) - Ade
mi müdahale tali komitesi 

kontrol planının karada ve 
denizce 19 nisan 1937 gece 
yarısından itibaren meriyete 
girmesine karar vermiştir. 

ispanya limanlarına doğru 
bu tarihte son murakabe ma
hallini terkeden ticaret vapur-

ları gemiye kontrol memurları 
almak mecburiyetinde olmı· 
yacaklardır. Denizde bulunan 
ve içinde telsiz telgraf tesisatı 
bulunmıyan gemiler için de 
buna benzer bir muafiyet ve
rilecektir. 

Mezarlıkbaşında 13 yaşlarında 
Aliye çarptırdığmdan yakalan· 
mıştır. 

Bıçakla yaralamış 
Kemerde Kuruçay mahalle· 

ıinde oturan Ahmed oğlu:Hü· 
ıeyin, arkadaşı Şakir oğlu 
Salihi bıçakla yaralamış, ya· 
kalanarak adliyeye verilmiştir. 
Birlbirlerlni dövmüşler 
Alsancakta Tuz sokağında 

Hüsameddin oğlu Raşid ile 
İsmail oğlu Şerif biribirlerini 
dövmüşler ve zabıtaca tutul

muşlardır. 
Kaza 

Dünkü fırtına esnasında Al· 
sancakta bir kaza olmuştur. 
Ziya Gökalp sokağında oturan 
Andon karısını Olimpiya, bal
konda istirahat ederken, Fır
tınanın tesirile bitişik evin sı
vaları uçmuş ve balkonun ca
mını kırmıştır. Kırılan cam, 
Olimpiyanın başına düşmüş 

ve yüzünü yarmıştır. 
YUzU yanmış 

ikinci kordonda Hüsnü oğlu 
Halil, gece helaya giderken 
eliııde taşıdığı lambayı düşür· 
müş ve kırılan şişeden dökü
len gaz birdenbire parladığın
dan yüzünü yakmıştır. Yaralı 
hastaneye kaldırılmıştır. 
~~~~~--~~~~~ 

Montrö konferansı 
intikal devri 
için uzlaşamıyorlar .. 

Montrö, 16 (A.A.) - Ka
pitülasyonlar konfransının umu· 
mi komisyonu Mısır mukavele 
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tetkikini tehir ettikten sonra 
intikal devri için bir müddet 
tayinine dair olan 3 üncü mad
deyi müzakere eylemiştir. 

Bazı devletler bu müddetin 
18 sene olarak tesbitini iste
mişler fakat Mısır heyeti mu
rahhasası 12 senede ısrar et
miştir. Hiçbir karar verilme
miştir. Müzakerelere devam 
olunacaktır. 

Belgrad, 16 (A.A.) - Mat
buat Türkiye Başvekili Gene
ral ismet lnönü ile Hariciye 
Vekili Or, Tevfik Rüştü Ara· 
sın Belgraddaki ikametlerine 
müteaddid makaleler tahsis 
ediyorlar. 

Politika gazetesi ilk sayfa
sında General ismet İnönü 
ve Arasın göriişmeler esna
sında Yugoslav dış siyasasının 
Balkan antantı çerçevesi için
de ve Milletler cemiyeti pak
tına uygun olarak devam etti
ğini müşahede ve tesbit ettik
lerini kaydediyor. 

Gazete Türk san'at sergi
sinin merasimle açılışına dair 
haberleri kaydettikten sonra 
tebliğin rıeşrine geçmeden 
evel bu hususta şu tefsiratta 
bulunmaktadır: 

Türk misafirleri Yugoslav
yadaki ikametlerinin bu ilk 
kısmının sonunda General is
met lnönii, Tevfik Riiştü Aras 
ve Stoyadinoviç görüşmeleri
nin neticelerini Türk-Yugoslav 
ve yabancı efkarı umumiye· 
lerine bildirmeği lüzumlu gör
müşlerdir. 

Zira Türk devlet adamları
nın bu ziyareti saı ih bir ne· 
zakct mahiyetinden başka ola
rak biiyiik bir siyasi ehemmi
yeti de haiz bulunmuştur. Bu
nun içindir ki hükumet reisle· 
rile Dış Bakanları matbuata 
verdikleri tebliğde her şeyden 
evel iki memleket menfaatle
rinin tıpkılığını layık olduğu 

.. . . ' .., . . . ' '. ..... 
Türkiye ile münasebet yeni· 
den tesis edildiğindenberi iki 
memleket arasındaki bu mü
nasebet tam bir ahenk ve vi
fak daire~inde cereyan etmiş 
ve son senelerde müşterek 

diplomatik faaliyetin bütün sa· 
halarında hakiki •, bir görüş 
mutabakatı müşahede ve tes
bit edilmiştir. 

Evvela ebedi Bulgar· Yugos-
Budapeştede lav dostluk paktının akdi üze-

istikbal hazırhkları rine hadis olan vaziyet sonra· 
Budapeşte, 16 (Radyo) da Yugoslavya ile ltalya ara· 

ltalya kralı Viktor Emanoel sında ahiren imza edilen:siyasi 
ile kraliçe Elenanın istikbali ve ekonomik anlaşma mevzu-
için büyük ~hazırlıklar yapıl· bahis idi. 

maktadır. General İsmet lnonü, Bay 

Bay Safiyeddin Ce. Tev.fik ~üşdü _Aras ve B. Sto-
.. :yadınovıç teblığlerinde biitün 

beluttarıka vardı bunların iki devlet dış siya-

Cebelüttank, 16 (A.A.) - sasının takib ettiği hedefe (bit-
Cebelüttarıktaki ademi mü· tabi ki bu cihet çok mühim· 
dahale kontrolörleri şefi Türk dir) Balkan antantı çerçevesi 
zabiti Safiyeddin Dagadan dairesinde ve Milletler cemi· 

mamen tevafuk ettiğini tesbit 
etmektedirler. 

Balkan antantı teşkilatının 
dayandığı Miletler cemiyeti 
prensiplerine uygun olarak 
vahdeti Bclgradda bu defa bir 
kere daha teyid edilmiş bu· 
lunmaktadır. Türkiyenin ve 
Yugoslavyanın müşterek taah· 
hüdleri çerçevesi içinde leş· 
riki mesaileri hiç şüphesiz iki 
memleket menfaatlerine ve 
umumi barış menfaatlerine hiz
met etmektedir. Bunun içindir
ki doktor Artts, gazetemizin 
bir muharririne Balkan antan
tına ve onun faaliyetine tam 
bir inanla şu sözleri söyliye
bilmiştir: 

" - Gerçek bizde Balkan 
antantında yeni hiçhir şey ol
mamıştır. Barışı arzu ediyo· 
ruz, istiyoruz ve elde edeceğiz. 
Atide çok ihtilatlar mevcud biz· 
de kimse bunları istemiyor." 

--- ---
Avam Kamarasında 

Bay (Ethli) hücumlarda 
bulundu 

Londra, 16 ( Radyo ) -
Avam kamarasının bugünkü 
toplantısında, işçi partisinden 
(Ethti); Bilbaodaki halkın, mu
hasara neticesinde aç kaldığı-
nı söylemiş ve imkan varken 
hükumetin niçin erzak gönder
mediğini sormuştur. Hariciye 
Nazırı Ba~ Eden, Bilbaodaki 
f ngiliz konsolosunun bu bap· 
ta bir rapor gönderdiğini ve 
fakat bu raporun, Bask hüku· 
metinin fikrini ihtiva ettiğini 

Bunun üzerine, keyfiyetin, 
ispanya sularındaki lngiliz fi
losu kumandanlığından sorul
ması takarrür eylemiştir. 

Londra, 16 (A.A.) - Avam 
kamarasında müzakereler ara
sında işçi mebus Baker Bil· 
bao taarruzuna Alman kıtaa
tı da iştirak etmekte olduğunu 
söylemiş ve bundan birkaç 
gün evel esir edileo bir Al· 
man üzerinde oulunan ve bu 
İştiraki teyid eden fotoğraflar 
göstermiştir. 

Tayyareler 
Habeşistanda nasıl 

kullanıldı 
Berlin, 15 (A.A.) - İtalya 

hava generali Catimone bura
ya gel-niştir. Habeş harbinde 
İtalyan hava filolaı ınm başku· 
mandanlığmı yapmış olan ge
neral hava kuvvetlerinin Ha
beşistanda nasıl kullanılmış 
olduğuna dair Berlinde bir 
konferans verecektir. 

~u akşamki progra 
lstanbul radyosu 

Öğle neşriyatı: Saat 12,3 
plakla Türk musikiıi, 12, 
havadis, 13,05 muhtelif pla 
neşriyatı. 

Aktam neşriyalıi Saat 18,3 
plakla dans musikisi, 19,3 
şehremini Halkevi namına ko 
ferans Nurullah Ataç (Okuma 
20 fasıl saz heyeti, 20,30 Ôme 
Rıza tarafır.dan Arapça sö 
lev, 20,45 fasıl saz heyeti, saa 
ayarı, 21,15 Şehir tiyatros 
artistleri tarafından varyet 
sahneleri, saat 22, 15 Ajans v 
borsa haberleri ve ertesi gü 
nün programı, 22,30 plakl 
sololar opera ve operet par 
çalan. 

Taç giyme 

Merasimine 17 de 
let donanması işti 

rak edecek 
Londra, 16 (A.A.) - Bah 

riye Bakanlığı kralın taç giy 
me merasimi münasebetile 2 
Mayısta Spitheadda yapılaca 
deniz geçidine l 7 devletin bi 
rer harp gemisi gönderecğin 
bildiriyor. 

Almanya Amiral Graf Spe 
zırhlısını gönderecektir. Ame 
rika 27000 tonluk Nevyor 
zırhlısını, Arjantin 22,940 ton 
luk Moreno zırhlısını, Fran 
26,500 tonluk: Dünkerk zırhlı 
sım ve Japonya da Aschigar 
kruvazörünü göndereceklerdir 

Şahtın beyanatı 
lngilterede alaka uyandır 

l .nnrh~. 16 (A.A)- Şahtı 
Brükseldeki beyanah fngili 
diplomasi mehafilinde büyü 
bir alaka uyandırmıştır. Alman 
Bankası direktörünün söylediği 
muslihane sözlerin füsunkar 
bir tesir yapamıyacağı gizlen· 
meınektedir. Bununla beraber 
bazı Alman ricali tarafından 
müfrit ekonomi milliyetperver· 
liğinin kendileri için de ne 
kadar mahzurlu olduğunun an· 
!aşılması başlıyacağma bir de· 
lil olarak telakki edilmektedir. 

Alman Silezyaııncl 
Sevkülceyş yolları yapıhyo 

Varşova, 16 (A.A.) - As· 
keri makamatın talebi üzerine 
Alman Silezyasında Polonya 
hududu istik"' ı etinde yeniden 
sevkülceyş üç omobil yolu 
inşa edilmekte olduğunu ga· 
zetclcr bildirmektedirler. Bu 
yollar Bcrlin-Breslau yolundan 
başlıyaI ak Yelpaze şeklinde 
Polonya hududuna kadar uzan· 
maktadır . 

Bask cephesinde cumhuriyet 
topçu kuvvetleri asi mevzile· 
rini bombardıman ehnişlerdir. 
Biskaye cephesinde asileri bir 
mukabil taarruzu geri püskür· 
tülmüşJür. Burgos cephesinp buraya gelmiştir. yeti paktına uygun olarak ta-

........................................... m:s; ............... ... 
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57 
teklifi kabul etmiş olacaktır. 
Ve neticede ne olursa olsun 
bu fırsattan istifade lüzumuna 
karar verdi. Gardiyan: 

- Mösyö, burada daha 
fazla kalmaA-a muktedir de
ğilim. 

Dedi. 
- Tekrar gelem~z misin? 
- Ancak yemekten sonra. 

Ben de bir saat kadar sonra 
bir daha buraya gelebilirim. 

- Pek iyi. Despotlar ye· 
mek yerken sen nöbetini ifaya 
devam et. Geldiğiniz vakit 
size bazı söyliyecelderim var. 

Nakleden : F. Ş. Benliojla 

Eğer yeni bir hadise çıkmazsa 
gene ancak yarın akşam bu· 
radan kaçabilir z. 

- Pekala mösyö .. 
Gardiyan Lükün odasından 

çıktı; asansör civarında nöbe· 
tini yapmağa başladı. 

• "'. 
Ploç, gözlerini doktor Bilz-

den ayırmadığı halde odada 
bir vahşi hayvan gibi bir kaç 
defa dolaştı. Sonra, oda ka
pılarının iyi kapalı olduğunu 
tesbit etti, doktorun kolların
daki bağları yerine kuvvetli 
bir kelepçe takti; tok ftbrk 

olduğu için açık pençereden 
endişeye mahal görmeden 
bitişik daireye geçti; buradan 
da kardeşinin yanma girdi. 

Sekizinci Sigisbert, doktor 
Bilzin ihanetini haber alınca 
kendisini fevkalade bir hidde· 
te kaptırdı ve: 

- Bu kız başımıza bela mı 
kesildi yoksa? Evvela kardeşi-
mi aşkı ile çıldırttı. Çok ala .. 
Bu kıza yüz vermek cidden 
hatadır ve bundan sonra 
Trolveş malikanesinde kadın
lar eskisi gibi birer esirden 
başka birşey olamıyacaklardır. 
Bundan sonra da izdivaç ar· 
zusunu veya mecburiyetini 
hisseden erkekler de, mevki 
ve salahiyetlerine göre iste· 
dikleri esir kadını seçecekler 
ve alabileceklerdir. 

Bu kBruın v11rınrf.11n itiha.r•1t 

tatbik mevkiine girecektir. 
Doktor Bilze gelince ... 
Kont Trolveş sözünü yarıda 

bıraktı, gözlerini Ploçun göz · 
ferine dikerek bekledi. 

Vikont söz alarak: 
- Benim kanaatime kalırsa 

doktorun cürüm ortağı yoktur, 
eğer böyle . olsaydı, vaziyet 
çok aleyhine dönecekti. Dok· 
tor yalnız başına hareket et
mek istemiş ve böylece hare
ket etmiştir. Zaten Gizelc söz 
verirken hiçbir cihetle yar
dımcıları olduğundan bahset
memiştir. Esasen yalnız bqına 
da kafi derecede kuvvetlidir. 

Uyutucu vesair binbir ne

tice verici zehirli gaz ve mad
delerin mucidi ve müstahsılı, 

icap ve lüzumuna göre tevzi 
eden kendisi değil midir? Bu 
ut,Q....v. 

24 saat için veya ebedi ola· 
rak uyutamaz mı? Bence, 
Trolveş şatosu baş hekimi, 
baş ve yegane kimyageri için 
firar, ancak bir çocuk oyun
cağından ibaret bir iştir. 

Kont boğulur gibi homur· 
dandı: 

- Katil herif... Cani herif .. 
Bizim nazarımızda en büyük 
mücrim, en büyük cezaya la
yık olan ancak bu adamdır. 

Dedi. 
- Ben de bu fikirdeyim, 

ne yapacağız? 
- Vikont dö Ploç; bu 

mücrim doktoru sana terk 
ediyorum. Cezasını tertip et, 
ver. Yerine de muavini F ran
derberg geçecektir. Bu husus
taki emirnameyi şimdi yazıp 
imzalayacağım. Aynı zamanda 

de ilan edeceğim. 
Kont biraz sustu ve düşün· 

dü, bu kısa düşünce ile sHkü· 
net bularak: 

- Haydi kardeşim, dedi, 
bunları bir tarafa bırakalım 
ve yemek yiyelim. Çünkü 
acıktım. 

- Benim de kamım çok 
acıkmıştır. Herşeyden evci 
mide ve hayat lazımdır. 

- Evet, evet! Bugünkü 
yemekler de cidden bize göre 
ve enfes. 

iki kardeş, midderinin emri 
önünde bir müddet için her
şcyi unutmuş göründüler; yan 
yana yemek odasına geçtiler. 

Malikanedeki adet üzere 
bu öğle yemeği tam bir bu· 
çuk saat sürdü. 

Yemekten sonra, Ploç 
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muhaverele'I' ... 
Menemen kazasının Türkelli yüzünden bir senedenberi Cumhuriyet _ Vaktile biri 

köyünde dağlı Emini taammü- içeride yatıyorum. Mahalle bakkal, diğeri klarnetçi, öbürü 
den katilden suçlu Yanbastı içinde ben adam öldürmüş de işsiz olan üç f ngiliz, şimdi 
liüseyinin diin Ağırcezada olsa idim, herkes gönirdü. liselerimizde fngilizçe muallim· 
llıuhakemesine devam edil· Dedi. Maznun, iki müdafaa liki yapıyorlar. 
iniştir. şahidi gösterdi, mahkemece - Davulcu ile köfteci eksik 

Mahkeme, bundan evel Tür· bu şahidlerin dinlenmesi için kaldı ar' adaş .. Ceçenlerde de 
kelli köyünden ve vak'anm muhakeme başka bir güne Ankaraya bir antrenör getir-
Şahitlerinden Ayşe, Sultan ve bırakıldı. mişler. Meğer herif, ne antre-
Naimenin bulundukları yerden Bozyaka vak'ası nörlük yapmış, ne sporcu imiş. 
hadise yerinin görülmesine im- Bozyakada Ayet oğlu Ômeri Vaktile biraz futbol oynamış 
kan olup olmadığının keşfine tabanca kurşunile yaralıyan imiş. Foyası çıkınca, bıraktı, 
karar vermişti. Bu keşif sıra· Giritli Süleymanm muhakeme- gitti.. İngilizdir, diye İngiliz-
!ında şahitler, mahkemedeki sine dün şı:hrimiz Ağırceza ce hocası olurlarsa vay hali-
~adeleri hilafına kimisi taş mahkemesinde devam edilmiş- mizel. 
tiz · k k" · · .. b tir. Şahid sıfatile dinlenen Boz-erıne çı ıp, ımısı, uç eş Cumhuriyet -Akşamcı kim-
adım yürüyerek maznun Hii- yaka polis karakolu üçüncü dir? 
s · · d k komiseri Ziya demiştir ki: 
eyını cinayet yerin en açar- - Vallahi benim bildig" im, 

k d ki ı 1 - Karakolda idim. Süley-en gör Ü erini söy emiş er- Ô akşamcı, gün batarken, yani 
d" B man geldi, (Zeytinliklerde me· 

ı, u şahitlerden Sultan, Ay- · b 1 'd" b kerahet vaktinde meyhanecı'ye rı irisi yara amış, gı ın, a-
Şe, Naime ve Abdullah mAh- k ) D S k ilk selamı çakan vefaka"r mu··ş-
k ın. edi. iileymam sı ıştır· 
emenin gösterdiği lüzum üze· terı"dir. dık. Kendisi yaraladığım itiraf 

tine dün isticvap edilmiş ve etti. Tabahcasını sakJadığı yer- Tan - Suriyeli bir softa 
karşılaştmlmışlardır. de bulduk. Meselenin sebebi "Türkler gavur oldu, kanlarını 
. Ayşe dünkü celsede demiş· zeytin top1amaktır. içmek h J"ld d · tır ki: t> a ır.,, emış .. 

B 
Başka şahitlerin celbi için - Herifi sanği1e minarenin 

- en Naimenin kapısı muhakeme talik edildi. 
.. · d tepesine asmalı .. Türk milleti-
Ontin e otururken Abdullah ı· b [ ...ı 
adındaki çocuk geldi, ne o u uavası nin yüzde sekseni hem müs-

- Yanbasta Hüseyin Emin lnebolu faciası muhakeme- lümandır, hem de kanı, içile-
amcamı öldürüyor. sine pazartesi günü şehrimiz miyecek cinstendir. Mezbaha· 

Dedi. Gidip bir taş üzerine Ağırceza mahkemesinde de· lara buyursunlar, dillerini şa· 
çıktım, dereye baktım, Hüse· vam edilecektir. Bu celsede, pırtata, hatta kafalarını pisliğe 
}'İn, beni görünce dereden İstikbal vapuru süvarisi ve soka soka içebilirler .. 
çıktı, sokağin içine kaçtı. ikinci kaptanın İstanbul Ağır· - Münevverler faşizmi niçin 
Şahid Naime de, üç kadınla cezasınra istinabe suretile sevmiyorlar? 

birlikte otururken Abdullahın ahnan ifadeleri okunacaktır. - Karadır diye .. Amerika-
bağırdlğın1, kendisinin üç adım __ B _____ b ____ d___ da bile, zenci düşmanlığı ma-

ilerliyerek Hüseyini kaçarken asara ya a ruf değil midir? 
gördüğünü söyledi. Şahid Sul· Petrol depoları Son Posta- Eşeği müdafaa! 
tan ise: - Be birader, insan oğlu-

- Benim kucağımda ço- yandı. nun müdafaası bitti de sıra 
cuk vardı. Yerimden kalkma- Bükreş, 16 (Radyo) - Ba- eşeğe mi kaldı?. Korkma, eşeği 
dun, yalnız derenin ötesinde sarabyadaki petrol depoların- İstanbuldan sürseler de eşek 
bir adam gördüm, kaçıyordu. da yangın çıkmış ve depola- aç kalmaz. Sen insanlara bak, 
~akat Yanbastı Hüseyin mi rın yanında bulunan yüzlerce insanlara! 
tdi, başkası mı idi bilemem. ev yanmıştır. - General Franko askeri 

başvekili C. Mer
demin yeni beyanat. 

DemirgömlehlileF musaade almadan bir 
,ehirden diğer şehre gidemiyeceklerdir 
Şam, 12 (Hususi muhabiri

mizden) - Suriye heyeti Ha· 
lepten geçerken gazetecilere" 
şu beyanatta bulunmuşlardır. 

Cemil Merdem: 
- Heyetimiz muahedenin 

t<tthik mevkiine konarak bu' 
müstesna vaziyetten kurtul· 
mamız, İskenderun meselesi, 
cihadda bize iştirak eden Ih
san Cabiri, Emir Şekip Ars
lan, Emir Adil başta olmak 
Üzere butün nıenfiler hakkın
da umumi af meseleleri için 
gitmiştik. Uzun müdd~t .;alış
tık ve muvaff akkıyetle döndük, 

Sadullah Cabiri de: 
- Arkadaşım sizin karşı· 

nızda ne kadar kuvvetli söy
ledı i ,e orada da aynı imanla 
çalıştı. Bazı münafıklar vatani 
kütlesi ricali arasında ihtilaf
lar olduğunu söylemişler fakat 
bunun aslı yoktur. Tam itti
fak vardır. Fransızlar ve'Fran-
sız askeri bizim düşmanımız 
değildir. Onun için Halepteki 
hadiseye teessüf ederiz. demiş
lerdir. 

Şimdi heyet Şamda bulun
maktadır. Suriye gazeteleri, 
başvezirin ismet lnönü ile mu· 
haberesini naklederken kulla· 
mlan dostane sözleri hüsnü 
tefsir ediyorlar ve Sancak me
selesinde Türkiye ile uyuşmak 
mümkün olacağı neticesini çı· 

karıyorlar. 

Ha-san Atraş Suriye heyetinin 
gelece~i gün Şama ieçmeği 
münasip görmüştür. 

Cebel meseleıini doğrudan 
doğruya Başvezirle gorüşecek
tir. Yanında Cebelden bir he· 
yet te Şama gelmiştir. 

Paı;iste yapılan itilaf üzerine 
hazırlan·an Hsteye bağlı af ka
nunu Suriye parlaırtentosu açı· 
lınca tasdik edilecek ve men· 
filer memleketlerine dönecelt· 
!erdir. 

Suriye heyeti, yani kabine
nin as1l azası Şama döndükleri 
için Lübnan ile gümrük mü· 
.zakerelcri esaslı ve resmi su· 
rette başlamak üzeredir. 

Bu işin günü de yakında 
tayin edilecektir. 

Lübnan - Suriye bankasHe 
Lübnan hükumetinin yaptığt 

gibi aktedilecek itilafname de 
hazırlanmakta ve parlamen· 
toya derdesti tevdidir, ancak 
bu mukavele imzalandıktan 
sonra Suriyenin istikraz akdi 
imkan dahilıne girecektir. 

Hükumet demirgömleklile
rin ve izcilerin mezuniyet al
madan bir yere gitmemelerini 
tebliğ etmiştir. 

Paristen alman habelere 
göre, Fransa hükumeti yirmi 
Mayısta Suriye ve Lübnan 
m•Jahedelerinin ikisini birden 
parlamentoya arzedecektir. Ve 
tasdikinden sonra tatbikine 
geçilecektir. 

O zamana kadar Suriye -
Lübnan mesalihi müştereke 

müzakereleri bitmiş olacaktır. 
Türk Sözü 

--·-~· ... ·-·-----

Sadullah Cabiri de bir ga· 
zete muhabirine: "Suriye-Tür
kiye dostluğu kuvvetlidir. Su
riye milleti büyük kardeşi 
Türkiyeye büyük dost nazari
le bakmaktadır. Suriyeliler ls
kenderun meseles:nin bu dos· 
tane münasebatı bulandırma-

Abdullah adındaki 9 yaşın· Birçok ta buğday d~poian işlerden elini, eteğini çekiyor· 
daki çocuk da dinlendi: yangın neticesinde mahvol- muş.. Japon tayyare İ 

- Halam Cennetin evinden muştur. - Bu birşey ifade etmez. sını arzu etmezler.,, demiştir. Dün kazaya uğradı ve 
geliyordum. Baktım Yarıbastı Haber verildiğine göre, yan· Burnunu çekecek mi, çekmiye· S yere indi on aldığım haberlere göre, 
Hüseyin, Emı'n amcamı ku- gın, otuz milyon (ley) zarar cek mi? .. Çünkü bu.~gibi ah- S · h k b d h Brüksel, 16 (Radyo) - Saat 

urıye eyeti artı ir a a 
caklamış derenin içı·ne yatırdı, vermiştir. valde bilhassa "burnun işe C k E 8 de Kroydon tayyare karar· enevreye gitmiyece tir. sa-
ta..,la ve sopa ile vurmağa Yanan evlerden on kişinin sokulması ,, mevzuu bahistir.. M l gahından kalkan (Allahın rüz-

y sen i letler cemiyetine dahil 
başladı. Ben de dere yakının· cesedleri kömür halinde çı- Bana öyle ge1iyor ki, General 1 d garı) adındaki Japon tayyaresi, 
d karılmıstır. F k b b . o ma ığı için resmen bulun· d b 1 . 

Gandi 
Mutavassıt tarzı ! 
halli reddedi;yar. 
Londra, 16 (A.A~) - Gan·,. 

di, Taymis gazetesine gönde- · ..• 
diği bir mektubda. Hi,ıdistau 
anayasası hilafında ötedrn· _ 
beri müdafaa ettiği naktaiı 
nazarı muhafaza:ı f'ylediğini 1 

bildirmektedir. · 
Gandi, Lord Liothiıuııı\J 

Taymiste çıkan bir mektu· . 
bunda teklif ettiği mutavassıt 
tarzı haUİ öe reddederek di· 
yor ki: 

"Bugünkü şerefli . sükunetiı 
parti ile valiler arasında her 
gün vukubulacak zelilane mÜr

nakaşalara tercih ederim,. 

f ngilterede 
Kerz~nç vergisinin arllt

rılmasr bekleniyor 
Londra, 16 (A.A.) - Ônlı

müzdeki Salıya Avam kama
r:lsına verilecek olan yeni büt
çeyi halk oldukç& endişe ile 
beklemektedir. Çünkü silah· 
lanma için elzem olan mas
raflar varidatın 35 miJyon 
sterlinge kadar artmasını icap 
ettirmektedir. Kazanç vergisi
nin yüzde 5 artırılması bekle· 
niyor. Bu, onbeş milyon ster
ling temin edecc.ktir. Hususi 
vergiye tabi tutulan kazançlar 
da iki bin sterligden bin beş 
yüz~ indirilecektir. MütebalH 
kısım İçin de ya benzin ya
hud da otomobil vergileri art
tırılacaktır. Bilvasıta vergilerde 
de bazı zamlar yapılması muh
temeldir. 

Yarı yarıya bitmiş 
Vaşington, 16 (A.A.) -

Bahriye nezaretinden bildiril
diğine göre, bugün inşa ha
linHe bulunan 58 harp gemi· 
sinden 46 sı tesbit edilen 
zamanlarda ikmal edilemiye
cektir. T eahhürler bir ay ile 
bir sene arasındadır. Bu 
teahhürlerin sebebi bildiril-
memektedir. 

Geçen ay içinde ilei deniz
altı gemisi ve beş torpito 
muhribi bitirilmiştir. 58 harp 
gemisinden 17 sinin inşaatı 

yüzde 75 ve 13 nünde inşaatı 
yarıyarıya bitmiştir. 

a oturan Sultan halama ha· ran onun urnu, u işe zın· mıyacag"mdan ve noktai naza· saat 8,50 e uraya ge mış ve 
b d Açıkta kalan yüzlerce aile· . ı . . . k"l . k b .. ""k h'" 1 k 1 B A.T m D v. e1 ver im ve tekrar geri dö- cır enmıştır ve • ..çe ı emıyece .. F h . . . b"ld" uyu teza urat a arşı anan • l'YOT an a ıs 
n .. b b nin iskan ve iaşesi için terti- rını ransa arıcıyesıne ı ı- J 1 l h l k 1 
.. u aktım. Hüseyin derenin Akşam - Bir Alman gaze- rib müdafaasını onlara terket- apon pi ot arı, meç u as er DUn Fransa ktısad Nazıril 
Ustündeki yoldan cami soka· bat alınmıştır. tesi, İngiliz Hariciye Nazırına miş olduğundan buna hacet abidesine çelenk koyduktan konuştu 
ğına kaçtı. Gördüm dedi, Rodosta hücum ediyor. görülmemektedir. sonra kral Leopold tarafından Londra, 16 (Radyo) - İktı 
maznun Hüseyin: Turistler için oteller - Berlinde oturup masa Cebelidüruz liderlerinden ve kabul edilmişlerdir. sadı meseleler hakkında tet 

- Bu şahidler, jandarma- yapıldı. başından, palavra ile, Londra· muhalif parti başkanı Emir Brüksel, 16 (Radyo) -(Al- kikatta bulu.1mak üzere Ame 
da, müstantiklikte ve mahke- Rodos, 16 (Radyo) - Tu- daki insana ben de hücum lahm Rüzgarı) adındaki Japon rika reisicumhuru Bay Ru:ıvel 
tnede çeşid çeşid ifadeler ristler için bu sene yeni otel· edebilirim .. Kar~ısına çıkıp ta var .. Hem de her kalp~ apart- tayyaresi, buradan Berline gi- tarafından fevkalade sefir sıfa 
Verdiler. İfadeleri biribirini Ier inşa edilmektedir. (Prof- saldırabiliyor mu?: man gibi kat kat olmak şar- derken (Delmot) civarında bir tile buraya gönderildi. Ba 
tutmuyor. Başka defa da bun· tilya) mevkiinde ikiyüz yatak- - İki kalpli adaml tile .. Amma bunlara siz "kalb- kazaya maruz kalmış ve ka- Norman Davis, bugün Frans 
ları, çağırırsanız gene başka hk bir otd yapılmıştır. Bu - Fevkalade birşey değil. siz,. diyecekmişsiniz o da baş- raya inmek mecburiyetinde Milli İktısad Nazırı Bay Spi 
tiitlü söyliyeceklerdir. Bunlar otelin yanında bir <:le tiyatro Bugünkü asri genç • erkek ve ka? Kalbim, diye diye yuttu- kalmıştır. İniş, çok şiddetli nası kabul etmiş ve uzun müd 
i:,!lancı şahiddir ve bunların inşa edilmiştir. kızlarınJ yirmişer tane kalbJeri ruı lar ya!. Çimdik olmuştur. det konuşmuştur. 
•--............ llllİ ....... mrı: ... ıa:1m111:mm ....... :ıımillll .......... -. .. ım:ıım.ııılıııı .. -. ...... 1111 .. llm'••tm1=mıiıl'1 
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Fırtına Ali 
Büyük Korsan Romanı .... - .... -~ -·ıtl 

.120. Yazan: JtA. Ayhan, Faik Şemseddin 

Suyun yüzünde bir yığın 
t•hta parçaları, variller, san· 
dık,ar, şunlar, bunlar yüzü· 
Y~rdu.. O arada beni görme
?nışlerdi. 

- Bittabi Mariya sevini
Yordu. Değil mi? Karşıdan ne 
seıdin, ne anladın? 

- Yok, pek neşeli de de
ğ-ildi .. Garibime giden şu oldu: 

O, muhakkak, bize, bile 
bile ateş açmadı. Sonra, bizi 
diri diri yakalıyabilirdi. Bunu 

batırınca dönüp gitti ... 
Fırtına Ali doğruldu: 
- Bu lakırdılar, burada 

kalacak .. Anladın mı, sen de 
ortahkta hiç gözükmiyeceksin. 
Şimdi buradan kalk, doğruca 
Deniz babanın yanına git .. Seni 
benim gönderdiğimi söyle ve 
orada bir ay gizlen ki, kimse 
şüphelenmesin ... Çünkü senin 
geldiğin duyulunca, herkes 
onları arayacaktır. 

- Peki kaptan, hemen gi-

ile, Fırtına Aliye baktı: 
- O kahpe, galiba iki ge

mi ile dolaşıyor! 
Fırtına Ali, omuzlanm silkti: 
-İsterse on gemi ile dolaş· 

sın .. Ben hepsinin içinden onu 
bulur, çıkarır, gelirimi Haydi 
bakalım, al şu akçaları, ten-
halardan yola çık! 

F>rtma Ali başka bir şey 
söylemedi, limanda şöyle bir 
dolaştı, g~misine baktı. Tay· 
falar derhal koşuştular, onu 
selamladılar. 

Ne var ne yok, çocuklar? 
- f yiyiz kaptan! 
- Geminin altı yosun, bi· 

zim de yüreğimiz pas tutuyor 
değil mi? 

- Doğrusu, dediğiniz gibi 

kaptan!.. Buralarda böyle uyu
şuk uyuşuk yatıp kalkıyoruz. 

- Derhal hazırlanın .. Yarın 
sabah sefer var.. Fakat hiç 
kimseye tek kelime söylemek 
yok .. 

- Dilimizi keser de söyle
rueyizl Y almz, ne tarafa ~ide
ceğiz? 

- Yunan sularına doğrul 
Fırtına Ali derhal geri dön

dü ve iri adımlarla evinin yo
lunu tuttu .. 

Tayfalar, o gözden kaybo
luncıya kadar arkasından bak
tılar. Sonra biribirinin kolunu 
dürttüler .. 

- Gene bir şey var .. 
- Evd, o Mariya galiba 

gene bir iş yaptı.. 
özlerini de-

bizim Rüzgar 
görünmedi .. 

Bu defa tayfalar, endişeli 
ve manalı bakışlarla biribiri· 
nin gözlerine baktılar: 

- Sahi be, Rüzgar nere· 
ferde acaba?. 

Bir şey sezer gibi olmuş
lardı. Fakat hiç birisi, cesaret 
edip te bunu söyliyemedi .. 
Gemide çalışmağa, her şeyi 
hazırlamağa başladılar .. 

Ali eve aönüoce, hiç bir 
şey belli etmedi. Gene eskisi 
gibi şen ve şakacı idi. Zeliha, 
hala taşıdıdığı yeni gelin el
biseleri içinde, bir çiçek kadar 
renkli, kokulu ve terü taze idi. 

Kocasımn yanıbaşına otur· 
muş. B~ını omuzuna daya
mıştı: 

Ali güldü: 
- Evet amma, benim lJi 

sevdiğim daha var. Onu d 
düşünmek lazım. 

Zeliha başını kaldırdı v 
korkak, çocuk gözlerile on 
baktı: 

- Anlamadım .. 
- Öyle ya, ben dünyad 

iki şeye aşıkım, biri deniz, b 
ri de sen!. 

Zeliha bir kahkaha attı: 
- Beni de lıforkutmuştun 

Lakırdıları da öyle söylüyo 
sun ki... 

- Demin limanda çocu 
lan gördüm. Hepsi de sık 
mışlar.. Razı olursan, dua 
alarak şöyle bir sefer yapın 
istiyorum. Korkma, kahtı d 
vüşlü bir şey değil. Elverir 



----------
Bitişik çocuklar divana getiril-

di. Herkes hayret içindeydi. 
" Paşalar, siz böyle olsaydınız; evvela 

ananızıaöldürürdürı üz ,, 

-
Amerikadaki bitişik kardeşler 

Dün Anadoluda çıkan bir 
telgraf Sıvasta bir Türk ana
sının bir batında dört yavru 

doğurduğunu bize gösteriyordu. 
Geçenlerde de lzmirde bir va
tandaş hemşire üç yavru do· 
ğurmuştu. Bunlar, öyle fevka
lade doğum vak'alarıdır ki, 
birdenbire nazarı dikkati ve 
alakayı celbediyor. Hatta, 
mümkünse yardıma koşuluyor. 
Nitekim, bu iiç yavru doğuran 
anaya, Başbakanımız bile yar
dımda bulunmuşlardı. 

Keza, fazla çocuklu aiiele
rin yardım görmesi de, ta öte· 
denberi her cemiyette bir esas 
olarak kabul edilmiş ve bu
günkü medeni cemiyetler, bu· 
nu, kanuni şekillerle devlete 
bile mal etmişlerdir. 

Fakat bu meyanda bilhassa, 
bitişik olarak doğan yavrular 
ve onların yaşayışı, herkesi 
alakadar etmektedir. Geçen· 
lerde Amerikada bitişik olarak 

yaşıyan iki kardeşin hastalanma
ları ve evvela birinin, biraz 
sonra da diğerinin vefat etmesi 
adeta bütün dünyayı alakalan
dıran bir hadise oldu .. 

Bu iki bitişik kardeşi fotoğ· 
raflarında, doktor muayenede 
sinde görüyorsunuz. Birinin 
Filipinos Simpilicio, diğerinin 
ise Lucio Godinadır. Yirmi 
dört yaşında idiler .. Ve sırtla
rile kaba kısımlarından yekdi· 
ğerine bitişikliler. 

Osmanlı tarihlerinde bizim 
bu şekilde tesadüf edebildiği· 
miz tek bir vak'a vardır ve 
o da 1117 senesinde görül
müştür. 

Hadiseyi, bizzat müverrih 
Raşid anlatmıştır. 

Muharrem ayının ortaların
da, sadrıazam damad Ali paşa· 
ya Çatalcada bir istida }{eli
yor. Gönderen, bir kadın .. 
Sadrıaıam, bunu okuyunca: 

- Sübhane men tahayyere 
fi sun'ilukull 

Diye bağırarak yerinden fır
lıyor. Çünkü, arzuhali gönde
ren kadın, arkalarından yek
diğerine bitişik iki kız çocuğu 

Muharremin yirmi üçü: 
Kadm, iki çocuğunu bir at 

üzerine bindiriyor ve kocasile 
beraber yola çıkıyor. Çatalca, 
o tarihlerde lstanbula merbut 
küçük bir nahiye idi. Bu kü
çük aile kervanına muhafızlar 
da veriliyor. 

Sadrıazam, emrinin yerine 
getirildiğini ve çocukların ge· 
tirildiğini duyunca, derhal 
diğer vezirlere, Şeyhülislama, 
Beylerbeyine, kadıaskelere, fa· 
kihlere, tanınmış müderris, 
şeyh, vaız ve paşalara ve bu 
meyanda hükümdarın tabibine, 
müverrih Raşide haber gön
derip bir garibei hilkati tema~a 
için sarayına gelmelerini isti· 
yor ... 

Haber yavaş yavaş, lstan
bula yayılıyor ve adeta, Sad· 
rıazamın sarayının içi, dışı hın· 
cahınç doluyor. 

Sadrıazam, bir nevi divan 
kurup, artık yavruların ve ana, 
babalarının getirilmesini emre· 
diyor. 

Çocuklar, büyük bir sargı 
içinde kucaklanarak getiriliyor 
ve ortaya konuyor. Anaları, 
örtüyü ve kundaklarını açınca, 
herkes; 

- Allah Allah! .. 
Diye bağrışıyor ve ilave edi· 

yor: 
- Süphanellahülkadir ala 

men yeşa'I 
Sadrıazamın, şeyhülislamın, 

paşaların ve divandakilerin 
hepsinin gözleri faltaşı gibi 
açılıyor. Çocuklar sırtsırta ver
miş ve Amerikadakiler gibi, 
kollan, bacakları, kafaları, her 
şeyleri tamamen ayn, fakat 
arkadan bitişik .. 

Sadrıazam, Hükümdarın ta
bibine soruyor: 

-Ya efendi, ne dersin hik-
meti hüdaya?I. · 

- Kulunuz hikmeti hüdaya 
bir diyemem devletlum, sadece 
boynumu bükerim. Cenabı hü
davend, kadiri mutlaktır .. 

Sadrıazam, çocukların ana
sına dönüyor: 

Bunların isimleri nedir? 
Birisi Fatma, biri de 

Şükrü, 

Basri, 

Federasyonun hazırladığı bi
siklet seri koşularının ikinci 
hn.fta koşusu 40 kilometre 
üzerinden yarın Güzelyalı-Urla 
yolu üzerinde yapılacaktır. 
-------

Halletmişler 
Şam, 16 (Radyo) - Fran

sanın fevkalade komiseri Kont 
Dö Marsel, burada bir hafta 
kaldıktan sonra bugiln Beruta 
dönmüştür. Vataniler Kont Dö 
Marsel lehine nümayiş yap
mışlardır. 

Dün gece, Suriye Başvekili, 
Kont Dö Marsel şerefine mü
kellef bir ziyafet vermiştir. 

Komiserin burada bulun· 
duğu müddet zarfında Dürzü
lerin Suriye ile olan ihtilafları 
tetkik ve tamamen halledil· 
miştir. 

Grev meselesi 
Londra, 16 (A.A.) - ln

gilterede halen hüküm süren 
grev hareketi münasebetile 
hükumete çok yakınlığı bulu
nan Deyli Telgraf gazetesi 
sendikacı ameleye karşı şid· 
detli hücumda bulunmaktadır. 

Gazete muhtelif endüstri 
kısımlarında mevzubahc; sen-
dikaların sureti mahsusada 
vaki emrin üzerine grev ilan 
edildiğini bildiriyor. Ve di
yor ki: 

Bu devamlı ihtilaflar bilhassa 
teslihat programının tatbikine 
ciddi surette tehlikeye koya· 
bilecek mahiyette olduğundan 
bunlara bir nihayet vermek 
lazımdır. 

Mesele hükumetin derhal 
müdahalesini istilzam etmek
tedir. 

Bay Potemkin 
Vazifesine başladı 

Moskova, 16 ( Radyo ) 
Hariciye ııezareti siyasi müs
teşarı Bay Potemkin, bugün 
Paristen dönmüş ve vazifesine 
başlamıştır. 

Bay Horstnan 
Berline vardı 

Berlin, 16 (A.A.) - Avus· 
turya Dahiliye Nazırı Bay 
Horstnan dün tayyare ile bu
raya gelmiştir. Nazır bugün 
hazinei evrakın açılmasında 
bulunacaktır. 

Yani çocuklara maaş bağ
lanıyor ve ana; yavrularını 
sırtlayıp çıkarken, hiç geçin· 
miyen iki paşaya bakarak gü· 
lüyor: 

• o ı 

Donanmamız, Kor-ı 
tor limanına gidecek· Parti 

- Başı 1 nci sahifede -
birlikte şehrin tayyare meydanmı 

ziyaret etmiş ve iki t1aat kadar ÇC 
tevakkuftan sonra SarayhosnKya "M.// f 
hareket etmişlerdir. ı e , 

Yugoslav millletinin milli seci- kat mev 
yesine karşı olan hayranlık ve 
bağlılığımız bu suretle daha 
iyi anlaşılır. Yaşasın Yugos· 
lavya, yaşasın Maieste Kral 
ikinci Piyer, yaşasın Altes Ro 
ayal Naibi Prens Pol, yaşasın 
aziz dostum Milan Stoyadi
noviç.,. 

Bu mıtku, sürekli alkışlar 
takib etmiştir. 

Misafirler, müteakıben istas· 
yondan ayrılmışlar ve tersa· 
neye doğru bir otomobil alayı 
teşekkül etmiştir, Alay, üzer· 
lerinde (Hoşgeldiniz) yazıh 
üç takın altından geçmiştir. 

Misafirler, öğle yemeğinden 
sonra Trajevo mevkiine doğru 
seyahatlerine devam etmiş· 
lerdir. 

Başvekil B. Stoyadinoviç, 
Belgrada dönmüştür. Türk 
misafirler 15,30 da mevrid· 
lerine varmışlar ve orada da 
heyecanlı tezahtlratla karşılan
mışlardır. 

Türkiye Başvekili, maiyetile 
birlikte şehrin tayyare mey
danını ziyaret etmiş ve iki sa
at kadar tevakkuftan sonra 
Saraybosnaya hareket etmiştir. 

Belgrad, 16 (Radyo) - Tür
kiye Başvekili General ismet 
İnönü ve Hariciye Vekili Bay 
Tevfik Rüştü Aras, bu sabah 
Sarayovaya gelmişler ve mu· 
aızam merasimle karşılanmış
lardır. Sarayovada Türk rica· 
lini belediye reisi bir nutukla 
selamlamış, bandolar, Türk 
istiklal marşını çalmıştır. Civar 
köylerden gelen binlerce kişi, 
Türkiye Başvekilini yaşa ava· 
zelerile karşılamıştır. 

Türkiye Başvekili ismet in
önü, Sarayova belediye reisi· 
nin nutkuna mukabele ederek, 
Yu2oslav ulusunun kahraman· 
lığını yadeylemişlerdir. 

Sarayova belediye reısı, 
bugün Türkiye ricali şerefine 
mükellef bir ziyafet: vermiştir. 

Bayan ismet lnönü, Bayan 
Milan Stoyadinoviçle birlikte 
bugün kral Piyer gemisile 
Dobrovniğe gelmişlerdir. Ge
neral ismet lnönü ve Rüştü 
Aras da Pazar günü Dobrov· 
nikte bulunacaklardır. 

Amiral Şükrü Okanm ku· 
mandasındaki Türk harp filo
sunun bugünlerde Kotor lima
nını ziyaret edecekleri haberi, 
bugün Yugoslavyada büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Buka
tovuskada, Türk ricalinin ve 
harp filosunun istikbali için 
hazırlıklar devam etmektedir. 
Türk gemileri, bu limanda 21 
pare topla selamlanacaktır. 

Türkiye Başvekili ismet fn
önü ve Bay Rüştü Aras, bu
gün Sarayovadaki askeri mü
esseseleri gezmişlerdir. 

Türk ricali, ayın 21 ine ka
dar Yugoslavyada kalacaklar 
ve Belgrada avdetle oradan 
lstanbula döneceklerdir. 

Yunan gazeteleri ne 
yazıyor 

İstanbul, 16 ( Hususi ) -
Yun&n gazeteleri, Başvekilimiz 
__,.. ıf .............. . 

- Başı 

Namık Kem 
menkul ve 
her ~ür. oku 
mun yıı yazcl 

Onun m 
yalnızca ok 
da karşı 

hissi intika 
mun iyi d 
kötü dediği 

Evlerde, 
remler, Ha 
berlenir, N 
mazdı. Ha 
ele gezer, 
mezdi. 

Gala tasa 
ret edebiy 
başladı. O 
duk. Fikret 
yatı öğren 

bilmek de 
derinlik şa 
daver dar 
arasında T 
nahın şiir 
zevkti, bir 
Abdülhak 
okumak b 
si yetti. 

Biz ond 
biyatı deği 
de öğren 

Tabiatın k 
zulme bile 
eden tabi 
tüne çıka 
haksızlığı 

karetle çar 
ve yüksek 
Herkese i 
yeksan diy 
kadrini va 
anlatan büy 
büyük bir 
vıyor ve o 

Çirkinliği 
ve beşerire 
maddi ve 
bayatın ta 
bu şairi 
ıstırap dile 
şiirler gibi 
kin ve bed 

O, hay 
canlı bir v 
kavuştuğu 

kuvvet, ha 
fesi idi. B 
haline çıka 
rin bir 
şekilde idi. 

Bu şair fi 
telakkilerin· 
büyük bir 

Cumhuri 
lüpte ve 
şur ve kon 
mizde ta 
Vazifem de 
ederdi. Ar 
telgraflaşırd 

Hastalığı 

müteessir o 
sormuştu. 

sızlığında ç 
iltifatlı ve 

neşredilen 

anlaşıldığını 
Saray B 

m .. •• 
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Bütün dünyaca tanınmış - lzmir ~ 1 inci icra me. dan: 

ROYAL 
yazı ve hesap ma
kinelerinin muh
telif modelleri gel· 
miştir. 

Ege mmtakası 
acentası Peştemal

cıJarda 77-79 Nu
marada Siemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. 

1 M. Tevfik Baykent Tele. 3332 --lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. Lira K. 
706 Reşadiye tramvay c. 824 kapu 1168 taj No.lı 479 50 

479,50 M. M. arsa. 
707 Birinci Süleymaniye tokaydın - Kamil Ef. s. 34 36 00 

kapı No.h 142,50 Metre M. arsa. 

708 " " il " " 11 36 kapı 
No.lı 128,50 M. arı>a. 

709 1. ci Siileymaniye tokaydın 
No.lı 123,50 M. arsa. 

Kamil Ef. s. 38 kapı 

710 
" " " " " 40/42 il 

No.h 172,50 M. arsa. 
711 ,, ,, aras s. 43 kapı No.lı 127 M. arsa. 
712 ,. " il 45 " il 136 " 
713 ,, karataş 9 Eylul s. 12 kapı bayram oğlu 

s. dan 7 No. alan 178,75 Metre arsa. 

33 00 

30 88 

69 00 

31 75 
34 00 
89 39 

Yakında c;ıkıyor 
lzmir gazete· 

leriode ~alışan hep 
muharrir arkada· 
şm hazırlamakta 

olduğu bu mü· 
kemnıel e :. er ıJ e 

Egenin tarihi, coğ· 
rafi malıiınatıuı, 

i tilısJlaı, ihracaı, 

kültür, ha) ınılır· 
Iıtı: b:ırckt•ıleritıi 

l.lo1 re jf{ı'Ii olarak 
lıulal"akı;ııııı: 

Türkçe
Fransızca 

Bu k:ııl ır ın ıi· 

k mını'l bir e~cr, 
Cgeılc ilk d e fa 
çıkıJor. Egt"ıl r l..i 

ıh.ırıuıika, lı.ı r ı· 

lll'lı • ı·, ırıl'l>lıur ~f'· 

lıirler lıııkkııı ı lıı 

ar.ıııılJn ıııa 1 ü ıı .ı t 

bu ı•:.crd e kol.ı ) · ~·"""""""' 
cu buluu c.ı .; ı gi· 
Li ycrlı \.e ecu • 

Li l.ıii t iırı ıııücs c· 
seleriıı, hatta kü· 
çük csnııfın dubi 

ııolrc -lı·ri lıııl ıııı ı· 

caktır. 
E~eri n teri i bi · 

ne Tic.ırel rn,ıt· 

lı;ı,ı~ında b ,l ııı· 
ın ı ş t ı r. Tal',ıil.iı 

\ııd ıhı ın ı t ) il • 

sın Lı 2 i7 ' tele.' 

714 Salhane giridi sokağı 6 kapı 16 taj No.lı ev. 
715 2. ci Karantina sami s. 5 taj No.lı ev. 

60 00 fo.ı ııu n ı ·.ıwıl ı ı 

716 11 Karataş Halil Rifat paşa c. 276/4 kapı 244 
taj No.h ev. 

87 00 alı ı.ıl.ıilir. 

100 00 .... ~~~~~~~~~-.--~==~......;_...;..;;;;;;;;;.....~~ 

717 Köprü mahallesi mısırlı c. 433,435 kapı 305 taj 150 00 
No.h ev. 

t18 Alsancak Karakol sokağı 3 eski 5 taj No.lı yıkıl· 1405 00 
mış ev arsası. Nakit ile. 

719 Birinci Süleymaniye lslahane s. 2,2/1 kapı 2,4 taj 
No.lı ve arsa sokağından 55 taj No. alan ev. 

720 Buca Yukarı M. Duatepe s. 3 kapı No.lı 122 M. arsa 30 50 
721 Suvari M. Makara s. 33 ve 32/l eski 25 ve 27 275 00 

taj No.lı -i7,50 M. arsa. 
711 Alsancak ilkbahar s. 11 taj No.lı ev. Nakit ile. 
132 Buca eski karaço yolu yeni yıkık kemer huca c. 

üzerinde 56 eski 1 yeni No.lı 919 M. arsa. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile 

Yazılı olanlardan ga)'risinin 2.ci tertip tasfiye vesikası ile öden· 
tnek üzere 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. iha
lesi 'l9/4/937 perfembe günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli 
Eınlilc müdürlüpne müracaatları. 1163 

"'Devlet Demiryollarından; 
1 - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerin

den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yüksek tahsil 
törmiiJlerden stajiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - istekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı al
tnak için Ankara, Hoydarpaşa ve lzmir işletme müdürlükleri
lllizdea birine müracaat etmelidirler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 
•taj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik edenle
tin maqlan 151 liraya çıkarılacaktır. 

4 - imtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden 
<Lisan bilenlerden) lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya 
töndcrilccektir. 

......_ 5 - Son müracaat günü 10/Mayıs/937 dir. 17-22·27 1201 

Ziraat bankası Izmir şubesin
den: 
Bankamızda bulunan eski bazı demirbaş eşya Mayısın al

tıncı perşembe günü saat 15 de açık artırma ile satılacaktır. 
S.tıhk eşyanın listesi Gazi bulvarında kain bankamızın ve 
ikinci kordondaki depomuzun kapısına asılmıştır. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte bankamız muhasebe ser· 
"İsine müracaatları. 1191 

İzmir milli 
No. 

emlak müdürlüğünden: 

166 
167 

Karşıyaka Alaybey rağbet S. 20 No. 1ı ev 
Yol bedestanı büyük bidayet hanı içinde 
83/15 eski No. lı dükkan 

168 Alsancak Hacı Bekir S. 109/2 taj No.lı 
dükkan. 

169 Tepecik Altay S. 8 No. lı oda ve dükkan 
170 Birinci Kordon balıkhane alında müzayede 

salonu. 
171 Hisar ca.:ni civarında mürabaıt çarşısında 

1162 
Lira K. 
12 00 

18 00 

16 00 
24 . 00 

160 00 

kızlar ağası hanı ve müştemilatı. 1050 00 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarı on beş gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. ihalesi 29/4/937 perşembe günü 
saat 15 tedir. Taliplerin milli emlak mlidürlüğüne müracaatları . 

Aydın belediye reisliğinden: 
1 - 1,00 X 1,00X0,003 metre ebadında 20 adet bakır 

levha ile 20 adet speri saika satın alınacaktır. 
2 - Levhanın muhammen bedeli 576, speri saikanın 150 

3 
liradır. . 
Şartnameyi görmek istiyenlerin yazı müdürlüğüne, ek
siltmeye iştirak edeceklerin 55 liralık teminatlarile 
3/5/937 pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar bele· 
diye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 17 22 

Mensucatı Türk Anonim Şirketi lzmir Yün 
Halkapınar Fabrikası Kumaş 
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VSfM DOLAYI81LE YENi ÇIKARJJ.A::\ KUMAŞl;AR 

SağUam, zaırnf ve ucu~<dlUlır 
YE.."ı"f Y.APTIRACAGINIZ ELDbEJ,ER fçh BU t.A.Ml ı . .An Tl:Rclu 

$11lıtETI~ MERKEZ \ E FABWltASI IZMIRDE HALK.APINARD.ADIR -

Ferhat, Süleyman, Cema
lettin N ureddinin Emlak ve 
Eytam bankasın<ian ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Fatih 
mahallesinin değirmendağı so· 
kağında 57 yeni 49 taj No. h 
eve kapıdan girilince bir sofa 
bir aralık, karşıda bir oda, 
yukarıda 2 oda bir koridor, 
alt tarafta bir ~n:ıek - o'dası 
ve mutbak ve hela ve müez
zin sokağına çıkar 18 No. Jı 
bir kapısı vardır. 750 lira 
kıymetindeolan bu evin mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
ddaya mahsus olmak şartile 
artırnıası 22/5/1937 c'llm3"ttesi 
günü 5aat 11 de icta dairemiz 
içinde yaj>tlm21k tizere 30 gün 
miiddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bt·deli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihteıı sonraya mü· 
sadıf olması hasebile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar
tırar ın üzerine ihalesi yapıla· 
caktır, Satış 841 numaralı Em
lak ve Eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağm· 
dan ikinci artırma yoktur. Sa
tış peşin para ile olup müş
teriden yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu-

sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyeti mize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar. 

101511937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 

dosya numarasile 
f zmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 833 

Emlak ve Eytam banka
sından: 

. . . . . icra dosya numa
rasile satılan, yukar·da evsafı 
yazılı gayrimenkulün alıcısı 

isterse, bankamızca bu gayı i 
menkule konulacak kıymetin 

yüzde ellesine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz 
yapılabilir. 

İzmir 1 inci icra me. dan: 
Halit, Lütfü, Fatma ve Hu

riyenin Emlak ve Eytam banka
sından ödünç aldığı paraya mu· 
kabil bankaya ipotek eylediği 
İzmirde birinci sultaniye ma· 
hallesinin Eşrefpaşa semtinde 
havai sokağında 18,20 No. lı 
ve iki kısımdan müteşekkil 
olup cephe kısmı iki katlı ve 
tahtani bir CJda ve fevkani 
bir oda ve bir heladan ve 
arkadaki kısım tahtani iki oda
dan ibarettir. evin cephesinde 
miktarı kafi avlusu vardır. 
1000 lira kıymetinde olan 
bu evin mülkiyeti açık ar
tırma suretile ve 844 numa
ralı Emlak ve Eytam ban
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 22/5/937 cumartesi 
günü saat 11 de icra daire
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılıfci konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa-

numaralı • kanunun 
girdiği tarihten sonr 
sadif olması haeabile · 
tine bakılmıyarak en 
branın ü1erine ihalesi 
caktır. Satış 844 n 
Emlak ve Eytam ban 
nunu hükümlerine · gö 
lacağından ikinci artır 
tur. Sattş peşin · para i 
müşteriden yalnız yü 
buçuk deWiliye masrafı 

1 potek sahibi .. alac 
diğer alakadarların ve 
hakkı sahiplerinin gay11 
kul üzerindeki hakların 
sfle faiz ve masrafa da 
idôialarını işbu ilan tar 
itibaten1 y.frm1 g.ün içi 
rakı ınüsbıtelerile bırlı 
muriyetimize bildır:md 

be<ler. 
Aksi halde hakları 

cilince malum olmadık 
laşınadan hariç kalırlar 
1937 tarihinden itibar 
name herkese açıkıır. 

olanların yüzde yedıbu 
minat akçesi veya 
banka itibar mektu 
37/8011 dosya nu 
lzmir 1 inci icra memu 
müracaatları ilan olunu 

Emlak ve Eytam 
sından: 

3718011 icra dosya 
rasile satılan, yukarıd 
yazılı gayrimenkulün 
istt:rse, bankamızca b 
mer.kule konulacak 
yüzde ellisine kadar 
şartlarımız dahilinde i 
?ılabilir. 
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FOT 
OR 

Refik Lütfi 
Zevkinizi okşagaca 

Temiz işçilik 
Hükumet civarı Kay, 

Nihad bey caddesi 
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Molin Adrians mark: 
makin leri 50 liraya, ç 
lam, garantili, yedekl 
orak biçme tertibatı 
labilir. 

lbrahim KUll 
Manisa 

Akhisar b 
diyesinde 

1 - Akhisar kaz 
Bandırma kapıdağı 
evsafından 60,000 ad 
taşı kapalı zarf uzulile 
meye konulmuştur. 

1. - Fenni şartnam 
dırma, İzmir, ve Akhi 
lediyelerinde görülebili 

3 - ihale 19/4/937 
tesi günü saat 16 da i 
lecektir. 

4 - isteklilerin keş~ 
linin °o 7 ,5 olan 4 
teminat olarak yatırac 

4 8 13 17 

Birinci Sınıf Muta 

Dr. Demir 
Kamçı ollu 

Cilt ve Tenasül h 
ları ve elektrik te 
1zmir • Birinci beyler 
Elhamra Sineması ır 
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Vapur Acentası = Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri --
ROY ALL NERLANDAlS = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında -

KUMPANYASI = ----"SATURNUS,, vapuru 10 = a -
NisandalimanımızagelipAMs-- Ham<dlo Nl\Jı~fhıecfb Ç©lfillF>@llr ~-
TERDAM, ROTTERDAM ve :E ~ - -
HAMBURG limanları için yük -s hh E h -
:~::t~it~~~.z:·P;;~/:ü:~: = ı at eza an esi~ 
nü tahliyeden sonra BURGAS, = = 
VARNA ve ' KôSTENCE li- - nde bulunur. 
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e 
'Aspirin 

Çünkü ASPİRiN seneler, 
denberi her türlü soğukaf

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen Efj marka

sına dikkat ediniz . 


