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Avrupada akisler yapan yeni bir haber 

Almanlar, eski umumi ka· 
rarg3hı ihya ediyorlar ------------

Bay Hitler, yeni askeri tedbirler hakkında bütün 
eski generallerle konuşmuş ve mutabık kalmıştır 
--------

Arab birliği 
Hicazın enerjik hiiküııulım Sa 

Majeste lbnissuud BağJadda 1 r:ık: 
hükumetinin mi afiri bulunuyor. 

Dünya 'e biUıassa A ,·rupa ha· 
berlerinin endişeli çe~nisi kurşısın· 

da bu lıiiJise hemen hiç kiın enin 
dik.kat gö~üoü çekmedi. Halbuki 
lrnk doğrudan doğruya kom,ıımuz 

,.e JostumuzJur. Hica1a gelince,:va· 
krn bu bük•metle mü~terek hudml· 
lanmız yok, fakat mü.terek hatıra· 
larımız pek çoktur. Buralarda ecre· 
'an eden ve edecek olan hadiseler 
bizi hem bu mü.terek hatıralar 
bakımından, hem ıie p k yakıo 

menfeatlerimiz bakımından çok ya· 
kından alakadar eder. 

Vaziyeti etraflıca kavrayabil· 
mek için Arabistanın kıea lıir ta· 
rihçeıini çizmeye lüzum ••ardır. 

Hitler ve 
Munih, 30 (A.A.) - Alman 

Ajansı bildiriyor: 
Mevcud zorlukları ve sui· 

tefehhümleri ortadan kaldırmak 

arkadaşları 

maksadile Führerle general 
Ludendorf arasında bir görüş· 
me yapılmıştır. Bu görüşme 

- Sona 7 inci sahifede -

Telefon: 2716 

inhisarlar Vehô:leti 
kalkıyor mu? 

inhisarlar Vekili Bag 
Ali Rana 

fstanbul, 31 ( Hususi ) -
Gümrük inhisarlar Vekaletinin 
lağvile Maliye V c.kaletinin, biri 
varidat ve diğeri masraf na· 
mile iki vekllete ayrılması 
muhtemeldir. 

Amerikada 
uordu gUnU" ihdas 

olunuyor 

Vaşington, 31 (A.A.) 
Bay RuzveJt "ordu günü. is· 
mile yeni bir tatil günü ihdas 
etmiştir. Ordu günü nisanın 
6 sına tesadüf etmektedir. Bu 
günün tesidi için Bay Ruzvelt 
askeri makamlara sivil makam· 
larla birlikte çalışmalarını em· 

Umumi harb mütarekesi O~· 
manh imparatorluğundan •} nlan 
Arab diyannı bir sürü parçalara 
&)ırmı~tı. Vaziyetin lıaogi mcnteat· 
)erin sevkile bu hal.: sukulmuş 
oldoıunu izah etmek şinıdi çok 
llzno sürer. Bugünlük ımtlece umu· 

mi harbden sonra Arabi tanda teessüs 
eden fili vaziveti teslıit ile iktifa 

Çelik fabrikasının temel atma merasimi retmiştir. Bu husustaki beyan· 
namede 6 nisan tarihinin 

• 
edelim. Başvekl·ıı·mı·z Belg add Amerikanın harbe gırışının l a yirminci yıldönümüoe tesadüf 

tezahüratla karşılanacak _eu_iği•_i ta_srih~m_e1ct ____ edi_r. -

Klişi . hadiseleri 
Miralay Dölarokun tevki

-------------.~-------İsmet İnönü, Belgradda dört gün kalacak 
ve Prens Pal tarafından kabul edilecektir 

İstanbul, 31 (Hususi) - lln~lıaknmmız f .. met İnönü, Belgr:ıdda Jört 
gün ka1ncaktır. Belgrntldo Bıışvekilimizin i. tiL:lı:ıli için şimıliden hü~ ilk 
hazırlıklar yapılmnktndır. 

Başbakanımız, Pren Pol t:ırııfından kabul cclilccektir. 
Ankara, 31 (llu uS) - Un~Lnkonınıız fsınct lnönü, önfınıüzıleki cu· 

nıartesi günü Knrulıüke hareket Ye pazartesi günü çelik ve ıfomir fahri· 
ka,,ının tı•ıııt:l ntıı a ıuerasiıııioc riya et t ıleceklcrılir. 

Japon parlamentosunun 
feshine karar verildi -------------

Yeni saylav secimine 30 nisanda ' . 
başlanması kararlaştırılmıştır 

yanaşmaması üzerine hükumet 
diyet meclisini feshe karar 
vermiştir. 

fini istediler 

Miralay Dölarok 
Paris, 31 (Radyo) - Klişi 

hadiseleri üzerinde yapılan tah
kikat nihayet hulmaktadır. 

Solcenah partileri miralay 
Dölarok ile Parti Popoler şefi 
Jak Doryonun mahkemeye ve· 
rilmesinde ısrar etmektedirler. 

9Ayhk 
Varidatımız seksen milyon 

lira tutmuştur 

, ..... w ... : ... • ... w •• : ..... : ... _ ••• =··-·=·=·=·=·=·"WM·-;-=-:.:- .·-=~·="--z-==-z-.z-rıa;uo-:: 

ııı ltalya ile birçok me-
lil selelerde anlaştık .. 
l~t Kont Ciano, anlaşmayı imza 
ıi için Ankaraya gelecek .. 

!
~ lstanbul, 31 (Hususi) - Avrupa gazeteleri; siyasi 
'.~ temaslar neticesinde ita/ya ile aramızda birçok me· 
fı selelerin halledildiğini ve Kont Cianonun, hallolu- ı 
~!f nan işler hakkındaki anlaşmayı imza için Ankaraya 
~'.~ geleceğini yazıyorlar. 
'~~-..:_-z-·.·-::-z-~-7-z.•-z-~~---="·=·-w·--.;..=:...-=-·=·-: .. ;~ 1 

Cumhuriyetçilerin harb 
gemileri faaliyete geçti -------------
ihtilalcilerin son tedbirleri, İngf ternin 

protestosuna sebebiyet vrrdi 

r 
Asilere karşı harbeden lspanyol dilberleri 

Franko kuvvetleri rical pido muhribi silahlı iki balıkçı· 
etmişler gemisile çarpışmış ve attıi 

lstanbul, 31 (Hususi)- Ge- mermilerden birkaç tanesi b~-
ncral Franko kuvvetlerinin, gemilere isabet etmiştır. ,. 
son taarruzda ricat ettikleri ve Valansiya, 31 ( A. A. ) - _ 
hükumet kuvvetlerinin, Mala· Pozoblanko muzafferiyetini~. 
gaya doğru yürüdükleri haber ilanı burada büyük bir sevinçl~ 
verilmektedir. karşılanmıştır. Halk esirlerir c 

Valansiya, 31 ( A.A. ) - miktarile zaptedilen harb mal r 
Neşredilen bir teblig Cumhu· zemesinin neden ibaret olduı. 
riyet hava kuvvetlerinin Cor· ğunu bir an evel öğrenmdk 
doue cephesindeki faaliyetini istemektedir. 
tebarüz ettirmektedir. Aragon Salahiyettar mahfeller mi 
cephesinde cumhuriyet tayya· lislerin şimdi azim ve metodlı 
releri Huesca civarında kain dövüşmesini öğrendiklerini Vf• 

mevaddı infilakiye fabrikasını . cumhuriyet hava kuvvetlerindJ 
bombardıman ederek binayı görülen faaliyetin gün geçtikç~· 
kısmen yakmışlardır. Jose Luis tebarüz etmekte olduğunu vın 
Diez ismindeki hükumet tor· - Sonu 4 ncü sahi/ede m 

--------==================-------------0-
D oğ an spor ve üçok : 

hareket ettiler J -------------Her iki kafile 18 kişiliktir. Cumartesi{. 
ilk maçlarını yapacaklardır 

Suriye; Nefü Sur.iyt, Lübnan 
ve Havran iaimlerile sözüm ona 
üç muhtar bükdmete aynlmıo ve 
bunlar İngiliz himayesi ve Emir 
(Faysal) m hükümdarlığı altında 
k1aa bir temrin devresi geçirdik.ten 
eonra doğrudan doğruya Fransızla· 
nn mandası aluna intikal ctmi~ti. 

Fili:ıtini doğrudan doğruya lngili1.· 
lcr idare ediyor , .• orada galatıta· 
biat halinde bir Yahucli yurdu te· 
sil.İne çalışıyorlardı. F ilistioin hu· 
dudunda ve Şeria nehrinin geri!!in· 
de Mekke Emicinin ikinci oğlu ve 
Osmanlı meclisi mehusanının su· 
hık Mekk.e mebusu faııir Abdullah 
İngiliz bimayesile ufacık bir hfi· 
kümdarlık. kurmuotu. Hicazda il· 
lıamını gene logilizlerd1::n alan bi· 
zim sabık .Mekke ı-:miri Ş~ril Hü· 
aeyin hükumet sürüyor, Asiri kendi 
boyunduruğuna alımş olan imam 
Yahya da Yemende bir krallık te· 
l!!iS etmiş bulunuyordu. Neciılde 
}~mir lbniesuud başhbaşıoa bir 
hükumet kurmuştu . l<'ranı1ızlar Şam· 

dan Emir Faysalı ı;ıkardıktau sonra 
onu kendi ba,ıarıoa çnğırmı~ olan 
Iraklılar ela gene f ngiliz himayeı;i 
altında kendi kendilerine bir hü· 
kümet tesisine çalı~yorlardı. Hula· 
ea bizden aynlan Arabistan toprak· 
larında kelimenin lam 'maoa~ile bir 
tavaifi müHik \•ardı. Fakat lıütüıı 

lııidiseler Arabi tanda lrn la\·aif i 
ıııiil\ık devreı:;inin uzun miiılılet de· 
\'a ın edemiyereğiııi, oraıla ıla en 
mütecasir ,.e en müdebbir I.:ı .. ının 
ilk fırsattan istifude t·ılerc>k di~er· 

)erine hakim olııııı)a ı;alı~ııca~uu 

' 'e hakim olacağını ırlı•teripmlu. 
:\itekim çok gt•çıııeılen lıir !!İİn 

Ychalıilere kuınamla eden !:mir 
İhnissuudun Hicaz üzrrine yiirü<lii· 
Ali ve birkaç gün muharcbedı·n 
ıonra lli<.-az kcallığını, Citldeılc 

lutunmayıa çalışan kral n Ü!<eyiuio 
bilyük oğlu Emir \.li ile birlikt<>, 
ortadan kaldırdığı haberleri biri· 
hirini takib etti. 

Diyetin feshedilmesi kararı 
büyük bir sürprizle karşılan· 
mıştır. Zira daha pek yakın 
zamanlarda hükumet ile par
tiler arasındaki işbirliği Ha· 
yasi kabinesinin bir muvaffa
kıyeti ~ibi alkışlanmıştı. 

Filhakika hükumet partilere 
karşı büyük fedakarlıklarda 
bulıınmağa mecbur kalmıştı. 
Lakin dün bir kere daha par· 
tilerirı ültimatom şeklinde Di· 
yetin içtima devresinin yeni-

Kültürmüsteşar ı 
Vali ile Tireye gitti ' 

Emir f bnieııuud bu suretle ili· 

Japon imparatoru 

caz ve Neeidi birleştirerek ecnebi 
nüfuz ve himayeıinden uzak ilk 
Arab hükümdarlığını le9is etınit olu· ı 
yordu. Mevcud ,.e mütebariz Arab 
nuiyeleri arasında Arab ittihadını 

\iicude getirmeye müstaid yegane 
aima oldata IÖyleoen Emir İbniı· 

· Tokyo, 31 (A.A.) - Teşrii 

içtima devresinin uzatılmasına 
rağmen partilerin teklif edilen Hamdi Nüzhet Çançar 

• 

den uzatılmasım istemeleri ve 
ancak bu takdirde toprak ka
nununun ekonomik kontrolü 
hakkındaki proje ile seçim 
kanunu ve askeri esrarın sak· 
!anmasına dair olan kanun 
projesi gibi mühim teklifleri 
müzakere edebileceklerini bil· 
dirmeleri üzerine ordu ve do· 
nanma Diyetin feshini taleb 
etmiştir. 

Siyasi mehafitin tebarüz 
ettirdiğine göre, partiler haki· 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Kültür Bakanlığı müste~arı B. 
Rıdvan Nafiz Edguer, dün 
Vali Bay Fazlı Güleç ve Kül· 
tür direktörü Bay Ali Riza ile 
birlikte Tireye gitmiştir. Tire· 
de bu yıl açılacak olan Orta· 
okul için tetkikler yapan müs· 
teşar, akşam üzeri lzmire dön
müştür. 

Milli asurans 
YUzde 8 temettü daOıtacak 

lstanbul, 31 ( Hususi ) -
Milli asurans heyeti umumiye 
içtimaında, hissedarlara yüzde 
sekiz kir tevzi edilmeıi tekar· 

Dün Üçokun lstanbula 
Milli küme tiklerine denm 

etmek üzere Üçokspor takımımız 
dün Bandırma ekepresile, Doğan· 
spor takımımız da ~u ııa~ah Afyon 
trenile hareket etmışlerdır. Doğan· 
ıpor kafilesinin başında kulübün 
reisi arkadaıımız Bay İbrahim de 
bulunmaktadır. Antrenör de refa-
katinde gitmektedir. Giden oyun· 
cular onaltı kiıidir. 

Üçok kaf ileai 2 idareci ve 16 
aacıudu mlıe · r. Kaf ileaiıa 

hareketinden bir intiba 1 
ba .. ıoda B. lloea Mebıııcdle B\ 
Fehmi vardır. c 

.. h 
\ ·çok ("Unııırtesi güuü Fen 

pazar günü de Beşiktn, takımı ı 

opııyacııktır. r 

Doğanepor da &)Dİ günle"b 
sıra ile, Gençlerbirliği \C Ankl~ır 
gücu ile karşılaencaktır. Sporculat i 
mıa tetyi edilmi~lerdir. Jlııyırh ~ 

yahtler ve İzmir hesabına iyi 
cıeleı dileria. 



• s.yfa 2 

~Q 
Sivrisinete dair 

Birkaa iCue var Jd, fzmir ga~eıelerini muntazaman okurum. Bu me· 

flJQdtı gö;ıı;üme çarpan \ 'C hafızamı sık aık taglıyan mevzulardan biri de 
t>11taklıklıır wı ai\'J'isinelc milcııdelesidir. 

ftor ),ı, bu mcvaiwde hir Paini,inek., hikayesi ı;tkar ve bu yezid 
haşere, goitetclcrin bavuıakııldcıjndcıı halın \ "t' fıl..ra fıtunlanna. batta 
ınizab köşelcrİıJP. sıçrar, durur. Her c:ını yanan muharrir, kalemini hl· 
dırarıık fımirin bu ezeli belasına kqrşı gelmeğe çalı~ır. Fakat ıivrictinek, 
bu ve buna müınasil mücadelelerin beş para etmediğini bildiği için, al· 
dırıı bile eımez, hııtaklığa giıler yumurtasını dizer ve gökleri kaplıyan 

eYladlan ile beraber (ll"dolar halinde mukabeleye geçer •• 
İzmir belediyesi, şehir meclisi, Karııyakahlar, tefekküllür veıııire 

veaaire, hepii onu ıenede birkaç defa ele alıyorlar. Fakat :ıafer bayrağı, 
daima ıhrisincğin hortumunda sallanıyor. Sıtmanın fermanı, kanadlannın 
altındadır .• Mnharrirle eğlenir, gazete ile eğlenir, belediyenin üstünılen 
uçarken kabkobalar atqr, Knrşıyalnlıların çalışmalarına bakarken burnn· 
larına varıb yapışır .• Aczimizi her yerele ) üzüınüze vuran bu babi3 haıe
reyi zincire vurs.1lar, gene nafile .. Kökiiue L:ibrit suyu, diyorlar .• Fakat 
bu kibrit suyu ncre<le?., Nedir Lu ltihrit ı;uyu?. 

Ben bilirim ve benden evel lzuıirde bulunnnlar söylüyorlar: 

Her tecrübeye ba~vurulmuş: 
Bataklıklara ağaç <lildlecck olmu,, bahar aylarında evlerde deıen

Z (ekeiyon ve mazotlama ppılmıt·• ~t-ticeJe, beş on bin sinek ekıik ol-
• muf .. llallıuki üç, he~ iivci~ineğin ıağ :kalınası Ufidir. Çünkü her biri, 

Lir yılda ordu doğurur ve bu suretle onlar çaJıomıf, ıivrisinek gene 
ır hikim olmu~ .. 
rı Köküne dökülmek istenen "kibrit,, ıuyu olt1a ol~a. bu ioin devlet 

elinden başarılmaeıdır. En kovvetli yumruk dcdetindir. Biz iıe ainekle 
ti lonJamaca ve avlamaca oynuyoruz. Teııeden inen bir yumrukla oou ez. 
r medikçc, hepsi nafile, hepsi de beyhude.. }'en oöyle ıöylüyor: Sırtını 

a toprağa vurub yatan bataklıklann kokmuı ceıcdlerini kaldırmadan, bo 
it yürümez. Yürümiyeeektir de .. 

Sinekli ~ehirde, medenilik olamaz. YalanJır bıı! .. Avrupanın birc;ol.. 
d tehirlerinde ainek yoktur ve olsa da mutlaka diğer memleketlerden giden 
F herhangi hiı e,ya ile oralara göçmü' sayılır .. 

hnıiri, ancak devlf:t eli kurtarabilir. 

Öküz sesli kuşlarr 
ş~ Guatmala dağlarında Gua
n nas adını taşıyan bir kuş var-

tl~ -:lır. Bu kuşların kanatları si· 
ma yah ve yeşil, başı kırmızıdır. 
h Fakat asıl garip noktayı tıpkı 
eı öküz gibi ses çıkarmaları teş-

ru kil eder. 
Vahşi tabiatlı, çok seri uçuş

ur lu ve 3000 metre yükseklikte 
en dağlarda yaşarlar! 

ul En garip bir vapur 1 
ur Evet, son zamanlarda yapı-
bul ıan 30-40-50 ve hatta 75 bin 
1 tonluk vapular bizatihi birer 
ol harikadır. Bunların sinemaları, 

rle yüzme havuzları, matbaaları 
u <ve gazeteleri ve daha buna 
etn benzer pekçok garip sayıla-

g eak noktaları vardır. Fakat 
nı Londra ile Nevyork arasında 
.. ta ıliyen Klevland Star vapuru 
~n;:>unlardan başka mükemmel bir 
1~ ıayvanat bahçesine maliktir. 
tı?tBu bahçede filler, goriller, 
erır<angurular, kaplan ve arslan· 
rla ar ve daha bunlara benzer 
ltı )İrçok hayvanlar vardır. 

~ık~ Sakalh Bayan öldü! 
k" Londrada Loora keyl isminde 
a;ı 'ıe .. 9~ yaşında bir kadın öl-

nu~tur. 

u ~ Bu kadının hakiki ismi çok-

Saime Sadi 

kilatı vücude getirilmiş ve 
bunların başına da Vu Yui 
Mey isminde bir Çin dilberi 
geçirilmiştir. 

Japonlarda istihkarı 
hayati 

Şüphe yoktur ki, Japonla
rın nezdinde hayatın hiçbir 
kıymeti yoktur. Mesela canlı 
torpil buna bir delildir. 

Purartur muhasarasında Ja
ponlardan birçok zabitler bom
balarile surlara .kadar gitmiş
ler ve kendilerile beraber sur 
ve siperleri berhava etmişler

dir. Fakat bu fedakarlıklar
dan daha büyüğü de vardır. 

Japonyada zehirli gazların 
tecrübesi, gene Japon nefer
leri üzerinde yapılmaktadır. 

Maskeli neferler zehirli gazla 
meşbu dairelere kapatılmak
tadır. Maske, zehirli gaza mu
kavim ise neferler ölümden 
kurtulmakta, değilse ölmek
tedirler. Ve bu neferler kendi 
isteklerile bu tecrübelere gı
rişmektedirler. 
~~~-------------------

Nara atmak 
f kiçeşmelik caddesinde Mü

nadi oğlu İlyas ve Necib oğlu 
Hasan ve Ali oğlu Salim sar· 
hoş olarak nara attıklarından 
yakalanmışlardır. 

ANADOLU 1/4/937 ~ 
: Arab birliği LEHIR.H · .. Eb'ERLERI - Başı 1 inci sahi/ede -

Feci bir kaza Ü. r~ktörü~şehri· 
mize geldi. 

/ki mühim konf e· 
rans verecek 

\ ~upd ı.u surcJle kendi qakkındak1 

·:ıyialprın pek ılc bo~ olmadı!ını 

ı .len mf'yılnnn koymakta iıli. Fil· 
hakif.a Emir f buissuud kendisine 
atfedilen meziyetlerin birço~uu~ 

malik olduğunu kiyaset ve müdeh· 
bira ne ı;İ) aseıi ile isbat etmİ§tir. 

Narlıderede kuyuya dü
şerek boğulan çocuk Bunu takdir etmek için birkaç se· 

ne evclki Yemen·Hicaz muharebe· 
sini hatırlamak kifayet eder . .ı\siı 

toprakları yiiıünJen araJannda çı· 
kan bir ihtilafı müteakıb Hicaııı 

İzmir münevverlerine iki kon· 
feran15 vermek için lzmir ba
rosunun davetini kabul eden 
Üniversite rektörü Bay Cemil 
Bilse!, dün akşamki Bandırma 
treni ile şehrimize gelmiş, 

Karşıyakada baro reisi avukat 
Bay Münir Birsel ve baro in
zibat meclisi azaları ile tale
besi olan birçok avukatlar ve 
hakimler, Basmahane istasyo
nunda da birçok hukuk men
supları tar~fından samimiyet 
ve hararetle istikbal edilmiştir. 
Bay Cemil Bilsel, bugün saat 
15,30 da adliyede baroda 
(Mahkemelerde devletler hu
kuku) ve yarın da saat 17 de 
Halkevinde (Boğazlar anlaş

ması) mevzulu iki mühim kon
ferans verecektir. 

Mustaf anın cesedi kuyudan çıka
rıldı, suçlu aranıyor 

İzmir münevverlerinin, bu 
konferanslardan çok istifade 
edecekleri tabiidir. Konferans
ları herkes takip edebilecektir. 

Narlıdere köyü civarında 

Selanikli Bay flhamiye aid ve 
Bay Rifatın kira ile tuttuğu 
sebze bahçesinde feci bir kaza 
olmuş, onaltı yaşında bir ço
cuk, su kuyusuna düşerek bo
ğulmuştur. KuyJya düşüp bo
ğulan çoruk, Antalyanın Gün
doğdu köyünden Abdullah 
'oğlu Mustafa adındadır, bir 
hafta evel Antalyadan İzmire 
gelmiş ve İş aramağa başla
mıştı. Mustafa, bahçcvan Bay 
Rifatın yanına işçi olarak gir
miş ve orada çalışmağa baş
lamışf ı. Evelki gün ansızın or
tadan kaybolan Mustafa, aran
dığı halde bulunamamıştı. Dün 
cesedi, bahçenin kuyusunda 

bulunmuş, derhal jandarma 
karakoluna ve oradan da müd-

deiumumiliğe haber verilmiştir. 
Müddeiumumi muavini Bay 

Cevad Ôzpay, tahkikata baş-
lamış ve Mustafanın, kimse 
görmediği bir sırada kuyuya 

düşerek boğulduğunu tesbit 
etmiştir. Bahçelerdeki su ku-

yularının etrafına korkuluk 
çevrilmesi lazımgeldiği halde 

bunun yapılmadığı görülmüş
tür. Müddeiumumiiikçe, bu 

noktadan alakadarlarlar hak-
kında takibat yapılacağı söy

leniyor. Bahçe sahibi B. flha
mi, müddeiumumilikçe ifadesi 
alınmak üzere aranıyor. 

MAHKEMELERDE 

Beled;;,;;;in ek- 1Kuzu çalmak yüzünden 
mek fabrikası çıkan cinayet 

---------------• Belediye tarafından Halka
pınarda belediyenin un fab
rikası civarında inşa ettirile · 
cek olan ekmek fabrikası te
şebbüsü epey ilerlemiştir. Bu 
hususta belediye ile İktısad 
Vekaleti arasında muhabere 
cereyan etmektedir. 

iki mutalea arasındaki mübaye-
net mühim görüldü 

Rusyadaki fabrikalardan İz
mire teslim şartile ekmek fab· 
rikasının bütün makineleıinin 
fiati istenmiştir. ----··· .... ···---
Yaz mesai saati 
Bugünden itibaren 

tatbik ediliyor 
Resmi dairelerle müessese

lerde bugünden itibaren yaz 
mesai saati tatbikine başlana
caktır. Saat sekizden onikiye 
ve onbeşten ondokuza kadar 
çalışılacaktır. Yalnız adliyede 
sekizden onikiye, ondörtten 
onsekize kadar çalışılacaktır. 
Bunun sebebi evelce bazı 
muhakemelerin saat on dört 
olarak tesbit edilmiş olmasıdır. 

Bir kuzusunu çaldı diye Cu
maovasının Sandı köyü civa
rında Ahmed dayı adında 70 
lik bir adamı döğerek ölümü
ne sebebiyet vermekle maznun 
köy muhtarı Halil oğlu Hüse
yinin muhakemesine dün şeh· 
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Ahmed da
yıyı, yaralı bulunduğu sırada 
Memleket hastanesinde tedavi 
eden operatör Bay Nuri din
lenmiş ve demiştir ki: 

Ahmed dayı hastanede 
dört gün yattı ve öldü. Bu 
ölüm vak'ası nazarı dikkati
mizi celbetti, Tabibi adli otopsi 
yaptı, ben otopside bulunma
dım. Vücudunun ön tarafında
ki yaralar düşmekten ve arka 
tarafındaki yaralar dövülmek
ten olsa bile btt yaralar, ölü
mü intaç edecek vaziyette de
ğildi ve kanaatim, bunların 

Kültürpark ölüme müessir olmıyacağı şek
lindedir. 

Anayolu asfa!t yapıhyor Maznunun vekili, müekkili-
Fuar komitesi, dün beledi- nin tahliyesini istedi. Halbuki 

yede toplanmış, Kültürparkta tabibi adlinin ınutaleası, ölü· 
Basmahane - Alsancak kapı· mün dayak tesirile olduğu 
ları arasındaki caddenin as- şeklindedir. 
falt olarak inşasına karar ver- Mahkeme, maznun Hasanın 
miştir. Yolun blokajı ve ke- 300 lira para kefaletile salı-
narlarının kesme kordon taşı verilmesine ve tabibi adli ile 

zarı dikkate alınarak cezala
rının tayinini, Zehranın bera
etini istemişti. 

Dünkü celsede maznunların 
müdafaaları yapılmıştır. Hasan 
ve ihsanın vekili, nıaktul muh
tar Hüseyinin önüne geleni 
döven, ceberut bir adam ol
ğunu söyliyerek dövdüğü ve 
bıçak çektiği dokuz kişinin 
ismini mahkemeye vermiş, bun
ların müdafaa şahidi sıfatile 
dinlenmesini istemiş, İhsanın, 
hadiseye tahrik edildiğini, muh
tar Hüseyini, maznunlara karşı 
tahrik edenin Zehra değil, 

Zeynel adında biri olduğunu, 

kraUığı ile Yemen arasında başla· 

yan ve pek kısa siiren hu muhare• 
be esnasında Emir 1bnissuudun or· 
dusu eziei bir galibiyet kıııanmıştı, 
lstetıcydi pek kısa bir zaman için. 
Je bütün Yemeni iı;tila edebilir, 
imanı Yahya bükümctine niharet 
\·ercbilirıli. 

Emir iLnissud <lurendişligini 
ve hakiki k.iyaseıini burada göıter· 
di. Yemeni istilıl etseydi mezbeb 
ihtil:ifJarından dolayı orada hiı;bir 
zaman kuvvetle yerleşemiyecek ve 
bu kıt'a kmdiı;i için <laima bir zaaf 
sebebi olacaktı. 1866 da Prusyalı

lar (S:ıdO\·a) da Avusturyalıları mağ· 
lfıb ettikten sonra naeıl bütün 
Avu luryııyı istilaya kalkışacak yer· 
de iilicenabane bir sulh ile bu hü· 
kı.'.imcli J.coili clava)anna kazanma

yı dnha clo~ru ve daha akılline 

lıuldıılar a Yenıo;o ordusunu kat'i 
bir iııhizaına uğratonş o)ıın Emir 
İbnissuYıl da ayııi şekilıle hareket 
etti, hiç ümid \'C tahmin etmedik
leri ılürüst bir ~ulb muahedesi 
teklifi ile hütüıı Yemenlileri ken
di davasma kıızıınmış olılu. 

O 1.aıuandanbcri Hicaz lıiiküm· 
darı t-ski .'ıralıi lan yarımadasına 

filen di~ilRe hile manen hlikim ol· 
muş \C nitekim Lir müddet -onra 
·geçen sene içinde'· frak komşu• 

mm.in da bir ittifak muabedc!i 

imzalamıştır. Uıı suretle Surjye, 
J~ilistin W! ~eriıı gerisi istisna edi· 
lir,.,e Ar ... bistıının Ji~er kısımları 

arasınılu fiilen de~ilse bile manen 
lıirlik tec iis etmiş olmaktadır. Bıı· 

gün iı;in hu mubtelif hükumetlerin 
iıJnrı• fCkilJeri D) rıdır, balla içle
rinden hir kı mı kemlilcrini henüz 
t:ıınamiJe ccuebi tc!irinılen kurla· 
raınaınışlarılır, fakat ne olursa ol· 

sun ortaıla rab birli~ine clo~ru 

atılmış hir adım \anlır. Bugün çok 
ip:iJııi Lir t.ıe!Jk 1.ıalindc olııı.ıkla 

lıeraller hu hliıl iıw hi r ıımrivakidir 

ve hııııun ycgiiı. c kalıraıııanı da hiç 
~üplıc~i ~ L.ı~iiıı lhğtladdJ tcuılıürat 

ile kar~ılnnmış olduğunu telgrafla. 
rııı hııher verdiği Fmir f bni sııuddıır. 

Ar:ıh toprakları üzerinde her 
lıangi bir emel bc~lemediğimiz i~in 
biz Türkler Arab diyarının birleş· 

meye nıUte\'ecrilı hu kaynaşınat-ını 

.. cınpati ilP., fal.:at her halde dik

kntle ıakib cdi)orıız. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Tekirdağ Kültür direktörü 
Tekirdağ Kültür direktör

lüğüne tayin edilmiş olan 
İzmir İlktedrisat müfettişle
rınden Bay Emin Ataç, önü
müzdeki Pazartesi günü Te
kirdağına hareket coecektir. 
Bay Emin Ataç, lzmirde sekiz 
sene muvaffakıyetle vazife gör
müştür. Yeni vazifesinde de 
muvaffak ııetler dileriz. 

Yerli IVlerinos!ar 

e~~ •n unutulmuş ve kendisine 
a:•sakallı bayan,, adı verilmiştir. 

ey. ' Bugün doğacak 
cocuklar .. 

yapılması müteahhidine ihale operatör Bay Nurinin fenni 
""\ edilmiştir. 

mutalealası arasındaki müba
Vilayet UmumT Meclisi 

Hasanın hadisede hiçbir ala
kası bulunmadığını, yalnız muh
tar Hüseyine bir sandalye at
tığını ve kaçtığını, hatta boşu 
boşuna hapishanede yatmakta 
olduğunu söylemiştir. Bayan 
Zehranın vekili de, Narlıdere 
köyünün onda ikisine sahib 
olan müekkilinin, muhtar Hü
seyinle barışık olduğunu, ha
dise esnasında İstanbulda bu
lunmasının İstanbula sattığı 
malları götürmek işile alaka
dar olduğunu söylemiştir. M~h
keme heyeti, gösterilen müda
faa şahitlerinin celplerine ka
rar vermiş, muhakemeyi talik 
etmiştir. 

Bursa havalisinde vetiştirİ· 

len yerli Merinos koyunların
da uyuz hastalığı çıkmıştı. 

Yapılan mücadele neticesinde 
hastalık tamamen sönmüştür. 

Bu mücadele ıçın Bursaya 
giden f zmir haytari hıfzıssıhha 
Iaboratuarı direktörü B. Kazım 
İnan, şehrimize avdet et
miştir. 

tı~ Bu kadıncağızın onbeş ya-t 11ndanberi güzel, siyah ve kı
h" 1ırcık bir sakalı vardı ve bu 
ırş k l ·· ·· d 1 b i8 a yuzun en ev enememış-
ba fr. Maamafih, bu kadıncağız 
da ıayatında hiç sıkıntı çekme

niştir. Babasından kalan mi· 
in astan bnşka birçok lngiliz 

d. enginleri kendisine büyiik 
ır. 

cdiyeler vermişlerdir. 
e işi bir Şarlok Holmes 1 

a g r~ ı l.d . b" kik yan, en ta.: ı cı ır mem· 
dan ekettir. istedikten sonra ·fi-

hafir ibdaı aranmamak şartile
aylatvrupanın her işini mükem
t welen taklid edebilir. 

etlere Şanghayda son zamanlarda 

. 
Bugüıı güne~ 'c utart'd ar.1.a 

i>yle lıir tesir yapal·aklardır ki' 
naoıul' erbalıı iı;iıı, iftira \'C 611İ· 

kasdJan kurtulmak prk güı: ola· 
ıı:ıktır. 

Bu ,·ilıı·l ııazarı iıiLoır.ı ah· 

mraa, Luciiıı ıımuıııi)r.l u.ı;ere a· 
kııı sec;cı ckıir. Bu!Ün t'V)enrnlt'r 
çok :ıaw.ıu \if! ıue•uJ Lir luı) Al 

ıüreceklerdir. 

Bugün doıaı:.ak çocuklar, ta· 

ınamen matcryaliıt olarak yetiıe· 
ceklerdir. Bunlar arasında büyük 

tacirler yetioecek gerek kız ve 
gerek oğlaJJ lıugüu doğanlar aşk 

bueuımnda çok sadık elauklardv. 

yenetin halli için bu mutalea-
Vilayet Umumi ~eclisi bu- !arın birer suretlerinin adli 

gün saat onüçte Vali Bay 
tıb meclisine gönderilmesine 

Fazlı Güleçin reisliğinde top-
karar vermiştir. Muhakeme 

!anacak, büdçe üzerinde gö-
talik edilmiştir. 

rüşmelere devam edecektir. 
Dün muhtelif encümenler top- Narlıdere cinayeti 
lanarak bugünkü toplantıda Narlıdere köyii muhtarı Bay 
okunmak uzere ma~batalar Hü~cyini öldürmekle maznun 
hnzırlamışlardır. Hasan ve İhsanla kendilerini 

Sovyet konsolosu bu suça teşvik etmekle maz-
Sovyet Rusyanın lzmir kon· nun altmış yaşında Zebranın 

solosu, buKiin mezuniyetle mnhakemelcrİnc diin şehrimiz 
Rusyaya harckrt edecek ve Ağırccza mahkemesinde c.le-
bir ay kalacaktır. Konsolos, vam edilmiştir. Geçen muha-
dün belediyeye gelmiş ve be- keme celse-sinde müddeiumumi 
lediye reiıı;i Bay doktor Behccl . iddiasını serdetmis Hasan 

~~--::.'""- t; ..... 

Zimı\'ıet ve ihtilas davası 
Zimmet ve ihtilastan maz

nun Kemalpaşa kazasının Ah
mallar köyü mııhtarı Hasan 
ve aza Ahmed oğlu İsmail 
Hakkının muhakemelerine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. Vukuf 
ehli tarafından verilen raporda 
tetkikat nctict·sinde zimmet 
ve ihtilfıs mevcut olmadığı ve 
yapılan tahrifin zimmetr para 
geçirmek kasdilc yapılmadığı 
anlaşıldığı bildiriliyordu. Maz
nunların vekili, miiekkillcrinin 
tahliyelerini istemiş, fakat mah
keme heyeti, 1609 numaralı 
azınalıc;,ıuu~·· 

~~---~----~--------
mevkuf olarak muhakemeleri 
İcab ettiğinden dava dosya
sını müddeiumuminin tetkik 
etmesi için ıniiddeiumumiye 

vcrmcgı kararlaştırmış ve mu
hakemeyi talik etmiştir. 

Bera et 
Belediye hafta tatilı ruh

satnamesi üzerinde sahtekar
lık yapmakla maznun bayi 
B~ izzet Aö-ırceza mahkeme· 
muracaatıarı ,,öu v ...... -
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Sayfa 3 aı. 1- Türkçe ve Museviler 
il 

1 
lngiliz gazetelerinin, ltaH İngiltere 
ya hakkındaki"hücurTilan italyan imparatorlu-
• - ! ğunun tanınmasını 

lngiltere hükumetinin hakiki siyasetile 1 teklif edecekmiş 
asla alakadar görülmemektedir lstanbul, 31 (Hususi) - U. 

sosyetesinin Mayısta yapacağı 
toplantıda lngilterenin İtalya 
imparatorluğunun tanınması 

için diğer devletlere teklifte 
bulunacağı söyleniyor. 

Paris, 31 (A.A.) - Pcitt mesi işini tetkik için toplana· 
Parisien gazetesi Roma muha· cak Milletler cemiyeti asamb· 
biri Bay Guyondan aldığı şu lesi içtimaında bu yolda bir 
telgrafı neşrediyor: adım atılacağı görülecektir. 

- Romadaki kanaat lngiliz Hatta bazı mehafil lngiliz 
gazetelerinin hücumlarının İn- hükumet mehafilinin 24 Mayısta Bulgar 
giliz hükumetinin hakiki siya- kat'i bir tr.şcbbüs yapmak ni· .. 
seti ile hiçbir suretle alakadar yetinde olduğu kanaatindedir. Universite talebesi 
bulunmadığıdır. Hr.tta burada Bu ltalyan mehafilinin söy- grev ilan etti .. 
lngilterenin ltalya imparator- lediklerine göre bu hususta 
luiunun hukukunua tanınması diğer Avrupa hükumetleri ile ' Sofya, 31 (Radyo) - Sof-
meselesinin haı li hususunda müzakerelere dahi başlanmış ya hukuk fakültesi talebesi 
temayülü olduğu ümitle kay- bulunmaktadır. Bu hükimetle· grev ilan ettiklerinden profe-
dedilmektedir. Romada sanıl- rin birçoğu ise şimdiden böy- sörler bugün dershanelerin boş 
dığına göre 24 Mayısta Mısı- le bir teşebbüse muvaf akatle- olmasından dolayı derslere 
rın Cenevre müessesesine gir· rini bildirmiştir. girmemişlerdir. Grevci talebe, 
--------------=;:;.;;._===-~~ üniversite talebesinin intibah 

lnönü 
Kampı ikinci devre faaliyeti 

Ankara, 31 (A.A.) - İnönü 
kampının Temmuzda başlıya· 

cak olan ikinci devre faaliye
tine hazırlık olmak üzere Türk 
Hava kurumu genel merkezi 
lstanbul, fzmir ve Bursada 
açılmış olan Türkkuşu şube· 
!erine ameli çalışmalarına bir 
an evel başlamaları için bu· 
günden itibaren muallim ve 
planör göndermeğe başla· 

mıştır. 

Bursaya dört planör, Ada
naya 5, lstanbula 3, İzmire 2. 

Bursaya: Abdurrahman, Ek
rem, Rüstem; Adanaya: Fikri, 
Mehmed, Cemal Uygun; İstan· 
bula: Alaeddin, Cemaleddin, 
Selçuk; lzmire: Hüseyin, Hik
met, Bölge. 

Tem muz başına kadar ta
lebeye A provası verdirecek
ler, muvaffak olanlar yapıla· 
cak seçimden sonra lnönüne 
gideceklerdir. 

Kabine buhranı de
vam ediyor 

Barselon, 31 (Radyo) 
Kabineyi tesise memur Bay 
Talavega sendika rüesası ile 
müzakere ve temaslarını yap
mış ve dün geç vakit Kata
lonya reisi Bay Kompaniyi 
ziyaret etmiştir. 

Saat 21 de Bay Talavega 
beyanatta bulurıarak halka 
henüz kati birşey bildiremiye· 
ceğini ~e ancak sabahleyin 
izahat vereceğini söylemiştir. 

Türkkuşu 
lzmire iki planör 

gönderiyor 
Ankara, 31 (Hususi)-Türk· 

kuşu lzmire iki planör gön
dermiye karar vermişti. 

1 ..................... .. 
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Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi nt.şriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet Çançar -İdarehanesi : 
İ7.mİr 1kinci Beyler sok.ap 
C. Halk Parfüi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon : 2776 •· Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı iOO, üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memlP.ketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuru§tur -Günü geçmit nüshalar 25 kuruştur. 

lngiltere kralı 
Taç giyme merasimden 

sonra dominyonlara 
gitmiyecek 

Londra, 31 (Radyo) - De.y
li Siror gazetesine göre, kral 
Corç ve kraliçe, taç giyme 
merasiminden sonra dömin
yonları ziyaret etmiyecektir. 
Yalnız Dük De Kent Avus· 
turalya, Yeni Zelanda ve ce
nubi Afrikayı kral namına zi
yaret edecektir. Yeni Delhide 
yapılması mukarrar olan taç 
giyme merasimi de talik edil
miştir. 

B. Stoyadinoviç 
Nisan sonunda Romaya 

gidecek. 
Bt':lgrad, 30 (A.A.) - Ha

vas Ajansı muhabirinden: 
ly\ malumat almakta olan 

mehafile göre Bay Stoyadino
viç Bay Cianoya iadei ziyaret 
etmek üzere Nisan sonunda 
Romaya gidecek siyasi ve ik
tısadi ihtilafları ikmal edecek 
olan kültür sahasında teşriki 
mesaiye müteallik bir itilaf
name imza edecektir. 

Merkez Bankası 
MUdOr muavinliğine Bay 

Said atandı .. 
Ankara, 31 (Hususi) - Mer

kez Bankası umum müdür 
muavinliğine, istanbul şubesi 
müdürü Bay Said tayin edil
miştir. 

Mumaileyhin yerine, lzmir 
şubesi müdürünün nakli muh· 
temeldir. 

9 aylık varidatımız 
14 milyon fazlasile 
80 milyonu tuttu 

Ankara, 31 (Hususi) - Bu 
sene 9 aylık varidatımız, ge
çen seneden 14 milyon fazla
sile 80 milyon liraya baliğ 
olmuştur. 

Göringin 
bir emirnamesi 

Berlin, 31 ( A.A. ) - Bay 
Göring bir emirname ile 1 
Nisandan itibaren otomobil
lerde tazyik edilmiş gazın hu
susi müsaade alınmadan kar· 
buran olarak kullanılmasını ya· 
sak etmiştir. 

Tokyo olimpiyadla
rına iştirak edeceğiz 

latanbul, 31 (Hususi)- 940 
senesinde Tokyoda yapılacak 
olimpiyadlara iştirak etmemiz 
takarrür eylemiştir. Bu ht· sus~a 

imd'd bi 

hakkının reforme edilmesini 
istiyorlar. ----
Gandinin beyanatı 

Gandi 
Madras, 30 (A.A.) -

distandaki Kanunu Esasi 

.. , 

Hin
buh-

ranı hakkında Royter ajan
sının muhabirile görüşen Gan
di demiştir ki: 

" - Bundan sonra Hindis
tana ne kalem ne de ekseriyet 

hakim olacaktır. Hindistana 
hakim olacak olan kılıçtır.,, 

Londra, 30 (A. A.) - Del· 
biden bildiriliyor: 

Damdilin batısında lngiliz 
kıtaatile yerliler arasında bir 
müsademe olmuş, iki lngiliz, 
iki Hindli zabitle 19 nefer öl
müştür. 

Londra, 31 (A.A.) - Daili 
Herald gazetesi Hindistan ah· 
vali hakkındaki bir yazısında 
İngiliz Hinistanı eyaletleri va· 
!ilerine şiddetli umum ekono
mik isteklerine karşı lüzumun
dan fazla inadçılık göstermiş
lerdir. Vaziyet bugün o derece 
tehlikeli ve mühim bir hal ik
tisap etmiştir ki valiler artık 

güçlükleri yenebilecek vazı
yette değildir. Nizamı iade 
edebilecek otoriteyi haiz ola
rak bugün bir tek Hindistan 
n azırı kalmıştır. Vaziyet tama
ınile ve kati kötüleşmeden 
cvel bu nazınn harekete geç
mesi lazımdır. 

~" ~ Lisan birliği bir memle-
Sacit terbiyesi- ket b~cudur 

Meder.i hayatta saat terbi
yesi, intizamın en bellibaşlı 
şartlarındandır. Saat, insanın 

doğruluğa ve işin de selamet, 
intizam ve emniyete olan 
ihtiyacının bir ifadesidir. 

Lisan farklarını izale ve tashih 
etmek zaruridir 

Garbda saat, bir kanun gi
bidir, hiç şaşmaz. 

Ômriimüz, saatlerden rnü
rekkebdir ve böyle olduğuna 
göre, o saatin daima iyi işler 
bir vaziyette olması lazımdır. 

Musevilerin 
Türkçe konuş
ması meselesi 
üzerindeki an· 
ketimize, tama· 
men Türk kül· 

1 

türü ile yetişmiş, 
hatta bir vakit
ler medresede 
bile okumuş 
olan ve memle· B. Adato 

vaff ak olacağına ve bu sahada 
dahi bütün vatandaşların ma
nen mesud olabileceklerine Ye 
Türk olmanın şeref ve fayda· 
!arını tatabileceklerine şüphem 
yoktur. Şu halde mütekabil 
yardı . ı bu çalışmada devam 
lazımdır. 

Gönüllüler işi Cebinde yanlış ve bozuk 
işler bir saat taşıyan insan, 
daima aldanmıştır ve aldana
caktır. O saati fırlatıp atarak, 
hiç olmazsa doğru saatleri ta· 
kib suretile işini görmelidir. 

ketimizin yakından tan ıdığı 
simalardan avukat Bay Adalo 
da cevab vererek demiştir ki: 

ispanya hükumeti 

Arkadaşımız " K. Ô. ,, son 
bir fıkrasında bir seyyahın 
yanlış saat yüzünden geçirdiği 
bir macerayı anlatıyordu. 

Ben size bir başkasını daha 
anlatayım: 

lzmire, birkaç ay evel bir 
seyyah kafilesi geliyor. Vapur, 
öğleden sonra saat 3,5 ta Is· 
tanbula hareket edecek. Sey-
yahlar şehirde gezintiye çıkı
yorlar, içlerinden biri, postane 
önündeki büyük saate bakıyor. 
Sonra kendi saatinin geri kal
dığını sanarak ona göre ayar 
ediyor. 

Meğer, postanenin saati, 
bir saat evel durmuş imiş. 

Seyyah bittabi böyle birşeyi 
hesaba katmıyor. Çünkü onun 
medeni telakkisi, böyle ihti
malleri ve tereddüdleri kabul 
etmez. Onun fikrince, saat 
doğru olması lazım birşeydir. 
Bilhassa, şehir saatlerinin doğ· 
ruluS?u hiç ~öz götürmez. 

Zavallı seyyah, rahat rahat 
şurada burada gezintiler yap
tıktan sonra saat üçü on geçe, 
limana geliyor. Bir de bakı· 
yor ki; vapur gitmiş. Çıldır· 
mak derecesine geliyor, fakat 
nafile.. Anlıyor ki; postane 
önündeki saat ya bozuktur, 
ya durmuştur ve bu suretle, 
bu hadise de başına gelmiştir. 
Bereket; vapur lstanbula git
tiği ve orada bir iki gün ka
lacağı için ertesi gün trene 
atlamış ve tehlikeyi de atlat· 
mıştır. 

Bu hadise de saatin hayatı· 
mız üzerindeki tesir ve rolle
rini isbata kafidir. 

Keza, vapur sefer saatlerinin 
değiştirildiğini bilmiyen ne in
sanlar gördüm ki, kış vakti, 
iskelelerde, tiril tiril titremiş
lerdir. 

Bundan başka, bizde bir de 
randevulara karşı öyle bir la
übalilik vardır ki, ferdi hayat 
ve terbiyemız bakımdan çok 
acı bir mana ifade eder. Söz 
verdiğimiz saatte, muayyen 
olan yerde bulunmayız, ya ge
cikir, ya hiç gelmez ve bu 
gibi ahvalin İcab ettirdiği iti
zara da yanaşmayız. 

Kendi hayatımızı bile tan
zim ve kontroldan aciz bulunu· 
şumuz, bizim medeniyet telak
kilerinde daha epice işlenme· 
ğe muhtaç olduğumuzu gös
terir. 

Hulasa, bizde bir saat ter
biyesinin teessüs etmesi la
zımdır. Hem de buna ihtiya
cımız tasavvurun fevkinde bü-

yüktür. ** 
Açık muhabere 

Eski bir şarkımın beste
lenmesi dolaglsile bana 
müracaat eden gence: 

Lütfen, beni tekrar görünüz, 
aksi takdirde telif hakkımı 

- Gazetenizi, kendisine has 
olan samimiyetle, giriştiği bu 
memleket işindeki mesaisindan 
dolayı şükran ve minnet ile 
selamlarım. Vatandaşları bir
leştiren ( duygu birliği ) nin 
ayrılmaz bir rüknü mahiyetinde 
bulunan (lisan birliği) mevzuu 
üzerinde durmak, gerek ferd 
ve gerek camia için ihmal ka
bul etmez yüksek bir memle· 
ket borcudur. Samimi mesainiz 
bu emelin tahakkuk etmesine 
candan çalışanlara yardım et· 
mekte ·ıe işin zamana taalluk 
eden zorluklarını ve betahsis 
muhtelif ve kesif halk tabaka
larına müessir olmak ve bun
larla temas etmek~müşkülatını 
mahsus bir derecede izale 
etmektedir. Duygu birliğinin 
icablarına aykırı düşen lisan 
farklarını izale ve tashih etmek 
zaruridir. 

Türk milletinin lisam Türk
çedir ve her Türk bu güzel 
lisanı severek, benimsiyerek 
bilmeli ve konuşmalıdır. Bu 
kaidenin ihmal edilemiyen 
icabları da münakaşayı, karşı
lıklı ithamları değil, devamlı , 
programlı ve şuurlu çalışmayı 
istilzam eder. Esasen memle
ketimiz her sahadaki inkılab
lerile ancak müsbet ve başa
rıcı faaliyetlere saha olabile· 
ceğini isbat etmiştir. Bu mem
leket, ancak samimi, müsbet 
ve neticeye ulaştırıcı, ~ümullü 

çalışmalara müsaittir. Candan 
gelen hitablar ve çalışmalar 
her zaman, her yerde ve her 
sahada faydalı neticeler ver· 
miştir. Bu işte dahi bu yanıl· 
maz kaidenin güzel neticelerini 
toplamak kabil olacağı mu
hakkaktır. Bu yüksek gayenin 
tahakkukuna çalışanlar birçok 
vatandaşları kendilerine ancak 
ıstırap ve zarar verebilen bir 
itiyaddan kurtarmış olacaklar 
ve bundan. hiç şüphe yok, 
derin bir zevk duymuş ola
caklardır. Bu çalışmadan isti
fade edebilecek olanlar da 
memlekette hakiki yerlerini 
bulmuş olacaklardır. Memle
ketimizin her sahasında oldu
ğu gibi kültür sahasında da 
bu gibi noksanları izaleye mu-

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi - 1356 

Mart l 9 Muharrem 19 -MART 
1 1 1 9 9 
3 3 
7 7 

Perşembe 
Evkat Ezan Vasat Evk.at Ezan Vasat 
Günq 11,12 5,45 ;kpm 12 18,33 
öı.1• . 5,45 12,18 .... 1,33 20,05 

Cenevreye müraca
attan vazgeçti 

Londra, 31 (A.A.) - Ha
vas Ajansının muhabiri bil· 
diriyor: 

Diplomatik mehafile göre, 
ispanya hü\rumeti şimdi gev· 
şemek üzere bulunan vaziy~ 
tin tekrar vehamet kesbetme· 
sinden korkan Paris ve Lon· 
drayı teskin etmek üzere ltal· 
ya gönüllüleri meselesini Ce· 
nevrenin tedkikine arzetmek· 
ten vazgeçmiştir. 

Ayni mehafil, 
birliğinin de ademi 
komitesinde bu 

Sovyetler 
müdahale 
meselenin 

müzakerl'sine mehal bırakmı
yacağını zannetmektedir. Çiin· 
kü vekayi hakkında elde de
lail mevcud olmadığını ve 
Sovyetlerin istediği gibi bir 
tahkik komisyonunun ispanya· 
ya gönderilmesine de pek az 
ihtimal olduğunu kaydetmek· 
tedirler. 

Bu mahfeller bir tahkik bey· 
eti ~önderilmesi hakkınd .5ov
yetler tarafından yapılan tek
lifi Grandinin son beyanatına 
karşı mukabele telakki etmekte 
fakat Romanın itilafından bir 
tarzı hareket ittihaz etmiş ol· 
ması bu teklifi artık muhik 
göstermektedir. 

Çingeneler kralı 
Bir aile kavgasJ netice· 
sinde yaralanarak öldU 
Varşova, 30- Bir aile kavga· 
sı esnasında yaralanarak ölen 
Leh Çingeneleri kralı Baron 
Mathias Kviezin cenazesi R<>-" 
manya ve Macaristan Çinge· 
nelerinin gönderdikleri dele
gelerin de iştirakile büyük 
merasimle kaldırılmıştır. 

K viez birkaç sene eve) ta· 
nıştığı general F rankonun ha· 
raretli taraftarından biri idi. 

ltalya kralı 
Budapeştege gidiyor 
Peşte, 31 (Radyo) - ltal 

ya kral ve kraliçesi Ko 
Ciano ile birlikte 8 nisandaı 
Peşteyi ziyaret edeceklerdir. 

Kont Ciano bu münaae 
betle Macar hükumeti rüesası 
ile mühim müzakereler yapa 
caktır. 

Yugoslavya. ita/ya 
Anlaşması barışı takviy 

edecek 
Belgrad, 31 (Radyo)- Yu 

goslavya mebusan meclis rei 
Bay Stevan Çiriç, ltalyan 
f stapma gazetesine beyanatın 
da, ltalya - Yugoslavya ani 
masının, bu iki memleket ara 
sındaki münasebetleri tabii bı 
şekle sokacağını, cihan ban 
şının takviye edileceğini ve i 
memleket arasında ikbsadi mu 
nasebatın da inkişaf edeceti 
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Japon ve Alman ajanları ile Troçki ta. 
raf tarlarının faaliyetleri Sovyet Rus. 

yayı çok mutazarrır etti 

Moskovada Kızıl megdao 
Moskova, 30 (A.A.) - Tas Hafif sanayide, su yollarında 

Ajansı bildiriyor: teknik noksanlar, kömür, pet-
.. Gazeteler merkezi icra rol endüstrileri ile diğer bazı 

komitesinin ve halk komiser- endüstri şubelerinde tesbit 
leri heyetinin 1937 senesi milli edilen planın başarılmaması 
ekonomi planı hakkındaki ka- vesaıre. 
rarını neşretmektedir. Bu hususta deniliyor ki: 

Kararda 1936 senesi içinde Japon ve Alman ajanlarının 
ikinci beş senelik plana aid Troçkistlerin 1936 da meydana 

enı ava ar çarşısın a ı- b b. . 
yazi oA-lu ismet, 14 lira kıy- protestosuna se e ıyet verdı 
metinde bir caketi Terzi Mu
izin dükkanından çaldığından 
yakalanmıştır. 

Kadım yaralamış 
Kemerde Sürmeli sokağında 

Hüseyin oğlu Şevki, sandalya 
ile Ali kızı Naimeyi başından 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Taşla yaralamak 
Saman iskelesinde Ali oğlu 

Mustafa, taşla Osman oğlu 
Süleymanı başından yaraladı· 

ğından yakalanmıştır. 

Karısmı yaralamış 

Kemerde Arslanlar sokakın
da İsmail oğlu Hasan, Jilet 
bıçağı ile karısı Hayriyt'Yİ yü
zünden yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Şişe ile yaralamak 
Kemeraltı caddesinde Meh· 

med Ali oğlu Yakup ve Halil 
oğlu Cevad, Mehmed oğlu 
Mustafayı şişe ile başından 

yaraladığından yakalanmıştır. 
Araba kazası 

lkiçeşmelik caddesinde Meh
med oğlu Mehmed, idaresin· 
deki 34 sayılı yük arabasını 
yoldan geçen Nesim oğlu 9 
yaşında Arona çarptırarak ya
ralanmasına sebebiyet verdi

- Başı 1 inci sahifede -
birkaç haftadanberi atıl bir 
bir vaziyette kalan cumhuriyet 
filosunun da mücadeleye mü
essir bir şekilde iştirak etmeğe 
başladığını kaydetmektedirler. 

Valansiya, 30 (A.A.) 
N<'şredilcn bir resmi tebliğde 
bildirildiğine göre cumartesi 
günü g('cesi Cumhuriyetçi fi
loya mensub müteaddid gemi
ler İdizadaki istihkamları ve 
askeri kışlaları müessir bir 
surette bombar<lımon etmiştir. 

Ayni zamanda diğer cum
huriyetçi harb gemileri de Ma
yorka adasında Sallerdeki is
tihkamları, deniz tayyaresi üs· 
sunu ve radyo istasyonunu 
bambardıman etmiştir. Sallerde 
birçok yerlerde yangınlar çık-
mıştır. 

Bu tebliğin tebarüz ettirdi· 
ğine göre, cumlıuriyelçilerin 

bu bombardımanları muhte· 
mel olarak İtalya tayyareleri 
tarafından şark sahillerine ya· 
pılan hava hücumlarına bir 
mukabele teşkil eylemektedfr. 
Portekiz talebesinin ikinci 

kervanı 

Kamyon Lızbondan Sevillaya 
hareket etmiştir. Bu kamyon 
kervanı Portekiz üniversite ta
lebelerinin Franko ordusu ya· 
ralılanna elbise, ilaç ve yiye· 
cek göndermek üzerek teşkil 
edip yola çıkardıkları ikinci 
kervandır. 

Müdafaa meclisinin kararı 
Mardin, 30 (A.A.) - Mii· 

dafaa m«!clisi öğle vakti aşa· 
ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

"Milisler asilerin Aıavaca

daki bir t~arrıızlarını tardey
lemışler ve mütcakıben muka· 
bil taarruza geçerek di.işma· 

nm Ön saftaki birçok mevzi· 
laini işgal eylemişlerdir. 

Milisler Avila cephesinde 
de ilerlemişler ve Aranjues 
mıntakasınd:ı Cuesta DeJla 
Reinada taarruzlarını tardey· 
lemişlerd ir. 

Guade lajara cephesinde 
iş'ara şayan birşey yoktur. 
lngiltere protesto ediyor 

Londr, 30 (A. A.) - Roy· 
ter bildiriyor: 

Lizbon, 30 ( A.A. ) - 50 ğinden yakalanmıştır. 
başl ıca siyasi ve ekonomik iş- çıkan ve bilhassa endüstrile 

l lerin başarılmasında kat'i mu· nakliyatta kendisini hissettiren 
vaffıi'kıyetler elde edildiği ve tahripkar faaliyetleri milli eko- bin otomobil, 900 bin bisiklet, açılacaktır. 

" - İngiliz . Akdeniz filosu 
başkumandanına talimat ve
rilerek bu ay içinde İspanyol 
asi harb gemileri tarafından 
durdurulan Meninrid ve Sta-

1937 d ·k· · b J k helm ve Spring Vear ismin-
e ı ıncı eş sene i nomik inkişafını fena halde bir milyon gramafon, 4 milyar Bundan baska 561 kilo-

)" ff k J b ı · deki üç İngiliz gemisi hakkm-
p anın muva a ıyet e itiri - arızaya ug" ratmıştır. Bununla be- metre pamuklu kumaş, iki metrelik te elektrikli şimendi· 

· · · da Gadix asi makamları nez-mesı ıçın icabeden esasların raber bütün bu yıkıcı faaliyet- milyon 600 bin ton şeker, 17 fer hatları kullanılmıya başla- dinde protestoda bulunması 
kurulduğu tasrih edilmektedir. lerı·ne ra

0
0-men sosyalı" .. ct ekono· ·ı k k · kt 

mı yon ton e me ve saıre naca ır. bildirilmiştir. 

1936 da endüstri 1935 se- mısının süratle ilerlemesine yapılacaktır. Su yollarında t milyar 210 Bu protesto rwtasında bu 
nesine nisbetle yüzde 28/4 art· mani olamamış olmaları da Endüstri istihsalatı 1926 ya milyon rublelik işler yapılacak, hareketin beynelmilel hukuka 
mıştır. Ağır endüstri 5 senelik gösterir ki eğer iş organları nisbetle yüzde 19,5, ücretler 880 kilometrelik yeni su yol- muhalif olduğu, zira asi harb 
planında yüzde 98/3 ünü ba- daha iyi tensik edilmiş ve vasati olarak yüzde 5, 6 arta- lan açılacaktır. ı ı8 kilomet· kemilerinin bu kabil ahval deki 
şarmıştır. Ziraatte Volga ve Sovyet rejim düşmanlarına cak, buna mukabil maliyet fi- relik Moskova·Volga kanalı hak ve salahiyetlerinin yalnız 
diğer cenubu şarki mıntakala- karşı daha şiddetle mücadele atleri yüzde 3 düşecektir. Bü- da işliyecektır. işaret teatisi suretile isticvaba 
rındaki şiddetli kuraklığa rağ· edilmiş olsaydı elde edilen tün endüstri için konulan ser- münhasır bulunduğu bildiril-
men Kolkoz ve Sovkoz eko- muvaffakıyetlerden çok daha maye 13 milyar 928 milyon Hava nakliyatı 25 milyon mektedir. 
nomisinde büyük muvaffakı- parlaklarına irişilmiş olacakb. rubledir. ton olacaktır ki, bu 1936 ya İngiliz hiikümeti, İngiliz ge-
yetler elde edilmiştir. 5 sene- Yukarıda gösterilen noksan- Ziraatte bir purid 16, 38 nisbetle % 19 fazladır. Eşya milerile harb malzemesi nak-
lik planı pek çok aşan pamuk ların telafisi 1937 milli eko- kilogram hesablle 6 milyar nakliyatı % 23 artacak ve kıy· lini yasak eden kanuna kat'i-
mahsulü çok mühim bir mu- nomi planının başarılması için 613 milyon pund zahire, 46 . meti 131 milyar rubleyi bula- yen riayet edilmesi için elinden 

1 vaffakıyettir. şarttır. Endüstri istihsalatı 1937 milyon pund pamuk, 8 milyon caktır. Yeniden 10,5 milyar geleni yaptığından bu üç hal-
Demiryollarının senelik nak- için planda 103 milyar ruble kental keten ve 30 milyon rublelik ev ve mesken yapıla- <le asiler tarafından ittihaz 

~ liyatı yüzde 8 fazla yapılmış· kıymetinde olarak tesbit edil- kental şeker pancarı istihsal caktır. edilen hattı hareket yerinde 
1 tır ve <lemiryolları 5 senelik mektedir ki, bu 1936 ya nisbetle olunacaktır. ilk ve orb tedrisatta oku· değildir. İngiliz hükumeti, İn-

planı daha şimdiden başarmış yüzde 20 fazladır. Bunun 40 Ziraat için konulan sermaye yanların sayısı 30 milyonu giliz gemilerinin bundan böyle 
1 bulunuyorlar. milyarı ağır ve müdafaa en- 2 milyar 614 milyon rubledir. bulacaktır. 1936 senesinde bu açık denizde durdurulmıyacağı 
u 1936 senesi içinde yüzde düstrisine, 10 milyarı hafif en- Demiryolları için gündelik miktar 27 milyon 518 bin hakkında temınat istemektedir. 
(:j 30 artarak kıymt.ti 106 milyar düstriye ve 11 buçuk milyarı vasati olarak yüklenecek va· idi. Salamanka, 31 (Radyo) -

rubleye baliğ olan eşya nak- da yiyecek endüstrisine ayrıl- gon adedi 95 bin vagon ola- Sağlık işlerine de 7 milyar 1 Hükumet tayyarelerinin Sara-
n liyatı planı da gerçekleştiril- maktadır. rak tesbit edilmiştir. 1936 da 528 milyon ruble tahsis olun· goza şehrine yaptıkları bom-
u miştir. Plana göre, 1937 de 40 bu- bu miktar 86 bin idi. Nak- muştur. 1936 daki tahsisat 5 bardımana mukabele olmak 
il 1936 senesi içinde sayısı çuk milyar kilovatlık elektrik ]olunacak eşya da sene ıçın milyar 803 milyon ruble idi. üzere asi tayyareler de Mad-
t~ bir milyondan fazla artan işçi enerjisi, 150 milyon ton kö- 556 milyon tondur. Sermaye Karada 1937 senesi milli rid civarını bombardıman et-

ve memurların ücretlerine de mür, 32 milyon ton neft, 16 yekunu 5 milyar 553 milyon ekonomi planının başarılması mişlerdir. Bu bombardımanda 
zamlar yapılmıştır. milyon ton dökme demir, 20 rubledir. bütün endüstride ve diğer bir mili~ tayyare karargahında 

r 
Kararda milli ekonomik in~ milyon ton çelik, 145 milyon 1937 de yeniden 1167 kilo- bellibaşlı işlerde ikinci beş 12 tayyare yanmıştır. Karargah 

lı kişafında müşahede edilen ton bakır istihsal olunacak ve metre boyunda yeni ana hat· senelik planın fazlasile tahak- asi tayyarecileri bu muvaffakı-

ınur:ılılıas heyeti Milletler cemiyeti 
~ı· oel :..ı•kreteri B. Avenola ademi 
müdahale müzakerelerinin hali ha· 
zırdaki vaıiyeti hakkında l\leksik~ 

hükumetinin noktai na~annı bildi· 
ren bir nota vermiştir. 

Nota, Konı;eyin toplanması 

hakkında hiçbir talebi ihtiva et• 
memekle hernlu.•r ispanyanın maruz 
kalıhğı hasta lığı ve dahili harbe 
n.haJel vermek hususunda ıiyaı;et 

azalarının foııli)ete gl'Çmtkrini is• 
temPkH·ılir. 

r\ota, ") ııi ;,amanda ncleıııi mii· 
ılahale komİlt> inin L:ızı azalnıı 

tarafınd:.ın Mekııikunıo \'alaneiya 
hiiki'ımı•tiol' yar<lını ettiği hakkın. 

J.ıki idılial:ırına ct•vap Yermektedir. 
:\J,,k,.,it..a Valan&İJB bükiııııeıi. 

niıı kaıııınu &atiİ ~·nçeveıü cluhilin· 
Jc idr.re eıl ilen ycg<ine hüklımet 
olduğunu ve l ı.pıınyu ile l\fek ika 
ııra ... ın<laki ırı ünasebatın hukuku cliı· 

wl kaidclniııı• tanıııruile uygun lıu

lundu~unu hatırlatmaktadır. 

İtalya kralı 
Prens Pala nişan verdi 

Belgrad, (A.A.) - İtalya 
kralı, Yugoslavya naibi prens 
Pola Annunciata nişanını tev
cih etmiştir. Kral bu nişanı 
gerek naip prense ve ailesine 
gerekse Yug?c:lavyaya karşı 

muhabbetinin bir nişanesi ola
rak kabul etmesini naip prens
ten rica etmiştir. 

Dalmeyra cephesinde Mot· 
riden 12 kilometre uzakta asi-
ler milislerin büyük bir taar
ruzunu defetmişlerdir. 

Madrid cephesinde milis
lerin Mahamonda mevkiine 
karşı yaptıkları taarruz iyi ne
tice Vc:'rmiştir. 

Londra, 31 (Radyo} - Ni
yoz Kronik! gazetesine göre, 
milislerin , son muvaffakıyetleri 
İspanyadaki vaziyeti değiştire
miyecektir. Asiler Madrid 
üzerine büyük bir taarruza ha
zırlanmaktadır. Eğer bu teşeb
büs ademi muvaffakıyetle ne
tcelenirse aksi tesiri mühim 
olmıyacakt ır. 

Ma<lrid, 31 ( Radyo ) -
Havas Ajansının Madrid mu· 
habirine göre, dün asiler ara
sında büyiik bir faaliyet vardı. 

Merkezde bir taarruz için 
mühim hazırlıklar vardır. Sa
at 23 te asi tayyareler Mad
ridi şiddetle bombardıman et
mişlerdir. Hükumet kıtaları ve 
tayyareleri hemen faaliyete 
geçerek bütün taarruzlara karşı 
duracaklarını göstermişlerdir. 

Cebelüttarık, 31 (A.A.) -
Öğrenildiğine göre Almeria
dan gelen hükümet kıtaları 
Notril civarındaki asi kuvvet
lere taarruz ederek bunlara 
büyük zayiat verdirmişlerdir. 

Asilerin Malaga istikametinde 
ricat ettikleri bildirilmektedir. 

muhtclif aksaklıklar kaydolun· / 1900 lokomotif, 44 bin vagon, lan ve 1104 kilometre de kuku demek olacağı ehemmi· yellerinden dolayı tebrik et-
maktadır. 55 bin harman makinesi, 220 ikinci derecede hatlar işlemeğe yetle kaydolunmaktadır. miştir . .................................................................... ~ ........................................................................... .. 

! 
............... ~ ı duğum halde burada en kor- suya kadar varmasına meydan gibi: Ploç. da bir sigara yaktı ve: 

Ati· ı ı a· 'n 1 n Def·, n es,. kunç bir engizisyon mezalimi- bırakmadı. Abı hayat.. Su .. Su.. - Birisi 13 numaralı aja· 
ne mahkum bulunuyorum ve Lük, hararetin şiddetili te- Diye haykırdı. nın Parislen, diğeri de Baron 

• burası Parise 250, Brüksele sirile suya doğru birkaç defa Ve ... Hezeyan hali başladı. Fon Miltagın Berlinden vcrdi-
Tarihe müstenid zabıta romana de 160 kilometre mesafededir. atıldı, fakat bağları daima - 2 - ği iki şifreli rapor! 

44 Nakleden : F. Ş. Benlioilıı 
Fakat bu sırada, Lükün suya yaklaşmasına mani olu- - Bonjur Ploç! Diye ilave etti. 

bütün vücudu -bütün sinirleri yordu. Lük delirmek üzert - Bonjur kardeşim . .. Na- - Diinkü suallere cevap mı? 
sonra bu alet tarafından tek- bulunuyordu. Vücudu umumi kopacakmış gibi- gerildi. Bed- idi. Bütün kuvvetini ve irade- sılsın? Evet. 
rar edilecek şekilde zaptedi- bir atalet içinde kalmıştı. Bü-

b lecektir. Bu aletin ikinci bir tün ıstırapları dinmiş bulu-
d hizmeti de, kaydettiği her nuyordu. 

baht genç büyük bir ıstırapla: sini topladı, yere, yüzükoyun Sigisbertin yuzunun sert - Dinliyorum. 
- Ooof ... ·dedi· susuzluktan yattı; sinirlet ini azami derece· hatları biraz düzeldi: - Ben zaten şifreleri hal-

çatlıyacağım!. de gerdi ve suya parmaklan- - Herşey yolunda .. Doktor lettim. Bu, Parisin notasıdır. 
kelimeyi haşmetlu sekizinci Lük, bu hali ölüm başlan-

n Sigisberte de isal etmesidir. gıcı addetti ve kendi kcn· 
iı Siz istediğinizi .söyliyebilirsiniz. disine: 

e Kafi derecede söylediğinize - Bunda şaşacak hiçbir şey 
hiikmettiğimiz zaman muavi- yok, dedi, burası vahşi ve 

il nim Dr. Bilz sizi bu elim barbar bir yer .. Buna rağmen 
a halden kurtaracaktır. Şimdi bf'ynelmilel adalt"t kanunların-
h siz.i kemali hürmetle selamla- } dan da kendisini kurtarmağa 

:ıy\ nm ve ~\diyorum\ ~uvaHak o\ muştur. İşte ben, 
:t Ve ihtiyar fen adamının \• ran&a \~u"-Clm~\\ tebaasından 
~t\c ayrılıp gittiği sırada Lük, ken· 1896 doğumlu maruf makine 

ic.. .b .. .,. . - ; .-1 

Lük, gene şuurunu kaybe- nın ucunu olsun değdirmeğe Bilzin usulü mükemmel neti- Okuyorum: 
der gibi oldu; kuvvetli iplerle çalıştı ve, bu arzusuna mu· celer veriyor. Şimdi hiç ıstı- "Lük Obcrtcn 18% da 
bağlanmış olduğunu unuttu ve vaffak oldu; parmaklarının rabım kalmadı. doğmuş noter Danycl Obcr-
suya doğru atıldı. ucu bu buz gibi ve bol, akıp Dedi. ten ile Şanotun oğludur. Ma· 

Şiddetli susmduk Lükte he- duran suya değdi . Kont Trolveş ndis sigara· dam Obcrtcnin zevci sağ ol-
zeyan husule getirmeğe başla- Güzel bir serinlik bütiin lardan bir dane yakarak: duğu müddetçe hiçbir kimse 
dı. Lük, hemrn yakınında vücuduna da~ıldı Vf' Lük ıslak - İyi haberler var mı? ile şüpheli bir teması yoktur. 
güzel bir ahı·nklc akan suları parmaklarını ağızına götürııwk Diyt· sordu. Fakat kocasının öliimünden 
uzakta sanıyordu. Bağlı ol· \ istedi. Heyhat; parmakları Var. Fakal iyi veya frna iki sene sonra, şık ve yiiksek 
masmft ra~nı.,.n hu ımya yr- aS'ı:ı7ına p_e\inc-İy'' k:ldar k11r11• oldus.!nn;ı hiikmı:-drıniyorıım . hir salonda Fransanın ikinci 
~i~me'k içan koıtar gıbi bıl"' muştu. . ., • • , ,. Karar vcl"'nıc; k f'C"n111 hukukun şube müdürü binlatı Octro 
\.- t.. • l \t-1.r.ı._ı_rJU..ln ıs. von y·azıhu ....... J ..... -.ı..·.. - ---"""··--· ........ -- ._. 
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Almanya Çekoslovakya- KüçiJk Anlafma Oslo B. N. Daviı 

ya taarruz etmiyecek 
~~~~---~~~~-

Bay Krofta, bu mesele hakkında Spora dair 
mühim beyanatt(l bulundu Spor işlerinde bir türlü bi

taraf, doğru ve hakşinas ola· 
mıyoruz vesselam.. En iyi bir 
fikrin, bir yazının, bir hare
ketin sonunda veya bir tara
fında, birdenbire bir başka 
ruh sırıtıyor. Amma, c.liyecck

siniz ki: 

Paris, 31 (A.A.) - Le Soir 
gazeteainin Prag muhabirine 
beyanatta bulunan Hariciye 
Nazırı B. Krofta Almanya ile 
Çekoslovakya ara~ındaki mü
nasebetlerden bahsederek Al· 
manyanın Çekoslovakyaya ta
arruz etmeğe niyeti olmadı
ğından emin bulunduğunu söy· 
lem iştir. 

Nazır demiştir ki: 
-Almanyanın bütün Avrupa 

ile uzun sürecek bir harbe 
girmesi ihtimali olmadığı her· 
kesce malumdur. Habeşistan, 
hatta ispanya mevzubahs ol
duğu müddetçe Fransa atıl 
bir vaziyette kalabilir. Çünkü 
hu memleketler onun müttefiki 
değildir. Fakat memleketimiz 
mevzubahs olduğu zaman iş 

değişir. Ya lngiltere Hariciye 
Nazırı Edenin Avam kamara-
~, ................. . 

- İşte o ruh, bizdeki spo
nın ruhudur. 

Amenna; ben de aksini ileri 
sürecc-k değ-ilim zaten ... Fakat ı 
bu ruhun kafasını czııH'ğc İm· 

kaıı yok mudur, dasiııiı .. 
İzmir d e gcçı>n soıı maçların, 

l.::tanbul gazeklerindeki nkislc
riııi tetkik t•lmt:k ist >Jiın . Tan 
g zetesini açtım. Birinci say
fada, Beşiktaş ·Doğanspo~ maçı 

için bir huiasa yapıyor ve di· 
Bag l<ı..ro/ta yor ki: 

sındaki beyanatını okudunuz - Beşiktaş, dokuz kişilik 
mu? Sovyetler birliğile Küçük bir kadro ile çıktığı halde 
itilafı hesaba almadınız mı? y ı b' ·· t k sag am ır oyun gos erme 
Hatta Polonya ve Belçikayı suretilc beraberliği t.emin ede-
da unutmamalısınız. Alman bilmiştir. Tafsilatı spor sütun· 
ricali memleketleri hemen he

ları mızda." Halkevi köşesi 
men tecrid edilmiş bir vazi-

1 1 b l 
Bunu müteakıp spor sayfa-

- stan u üniversitesi yette bulunduğu, şu sırada 
rektörü ve Devletler hukuku bir sergüzeşte atılmıyacak ka· sına bakıyorum: 
ordinariyüs profesörü Bay Ce- dar ihtiyat sahibidirler. Şazi Tezcan imzalı bir telg-
mil Bilsel konferansını 2/Nisan Tuna memleketleri hakkın- raf veya telefon .. Şazi Tezcan, 
937 Cuma günü saat ı 7 .30 da da Krofta, Avusturyanın geni~- malum ya, son iki maçın ha· 
Halkevi salonunda (Boğazlar lemek istiyen Almanya tara· kemi idi ve lzmire "Tan,, ga· 
anlaşması) mevzuu üzerinde fından tehdit edildiğini ve zetesi tarafından değil, Futbol 
verecektir. İtalya tarafından da kafi de- Federasyonu tarafından ·hem 

Kurslar: recede müdafaa edilmediğini de sadece- maçı idare için 

2 - Geçen yıl olduğu gibi ve bunun için komşularına gönderilmişti. Muhterem refi-
ilk tahsili bitiremiyen vatan· dönmek ihtiyacı karşısında kimiz, karilerinc: "görüyorsu· 
daşlara ilkokulu bütünleme kaldığım söylemiştir. nuz ya, maçlar için muharrir-
kursları açılacaktır. 11 Nisan Nazır Macaristanda da ayni ler sevkediyor,, dedirtmek için 
937 Perşembe günü derslere arzunun tezahür etmeğe baş- böylece birşey uydurmuş .. Eğer 
Eşrefpaşada Tmaztepe, Tepe- ladığını kaydederek şu sözleri birinci sayfada; Beşiktaşm do-
cikte Şehit Fadıl ve Arapfı- ilave etmiştir: kuz kişilik bir kadro ile çıktığı 
rmı caddesinde Dumlupınar - Bana inanınız. Par is ve hakkındaki efsane olmasaydı, 
ilk okullarında başlanacaktır. Londra diplomasilerinde yeni· bu ikinci yalanı mazur görür· 
Kaydedilmek istiyenler pazar- den doğmıya başlıyan şiddet dük. Fakat kazın ayağı h:ç te 
dan başka hergün Dumlu- sayesinde sulh taraftarı için öyle değildir. 
pınar okulu başöğretmenliğine artık korklucak birşey kalma- İş bununla da kalınıyor; 
müracaat etmeleri. (Okul tele- mıştır. Buradan çekilen telgraf veya 
fon numarası 3473 dür) Paris, 31 (Radyo) - Çe- telefona -Şazi Tezcan-, imzası 

3 - Halk dersaneleri ve • koslovakya Dış Bakanı Bay k d h ld · · d on uğu a e, yazının ıçın e 
kurslar komitesinin kararile Kamil Krofta, Pariste çıkan şöyle bir cümle var: 

•• 
Dış Bakanları Bel. 
gratla gidiyorlar .. 

Belgrad, 30 (A.A.) - Ak
şam gazetelerinin verdikleri 
haberlere göre, Dış Bakam B. 
Antonesko ve B. Krofta 1 Ni· 
san saat 9/30 da Belgrada 
geleceklerdir. Küçük anlaşma 
daimi konseyinin konferansı 
iki gün sürecek ve üç memle
ketin hariciye nazırları 2 Ni
sanda matbuat mümessillerini 
k1bul ederek mesailerinin ne· 
ticesini bildireceklerdir. 

Pravda gazetesi B. Anto
ncsko ve B. Kroftanın konf e
rans biter bitm<'Z Belgraddan 
ayrılmıyacağını, 13. Antones· 
konun 3 Nisanda ve B. Krof
tanın da 8 Nisanda hareket 
edeceğini yazıyor. 

Ayni gazeteye göre, Çeko~
lovakya cumhuı re"si B. Beneı 
5 Nisanda Belgrada gelecek
tir. Dost ve müttefik devlet 
reisinin parlak bir surette ka· 
bulü için büyük hazırlıklar ya-

pılmaktadır. 
Bütün matbuat Balkan an· 

taşması daimi konseyi toplan
tısının istisnai ehemmiyetini 
kaydeden makaleler neşret

mektedir. 
Belgrad, 30 (A.A) - Küçük 

anlaşma Dış Bakanlarının kon· 
f eransından sonra B. Ant o· 
neskonun Bükreşe döneceği 

ve fakat B. Kroftanın Belgrad
da B. Benesin muvasalatını 
bekliyeceği bildirilmektedir. 

B. Benes şerefine büyük bir 
geçit resmi ve diğer muhtelif 

şenlikler. yapılacaktır. 
Londra, 31 (A.A.) - Daili 

Telgraf gaz~tesinin Belgrad 
muhabirinın bildirdiğine göre, 
Küçük antantın Belgradda toı ,. 
lanacak olan önümüzdeki içti
manın hedefini Küçük antant 
azası devlet arasında bir as· 
keri pakt vücude getirilmesi 

teşkil edecektir. Bu pakt ile 
Küçük antant de~letleri sebe
biyet verilmemiş bir tecavüz 
takdirinde birbirlerine yardım· 
da bulunmayı taahhiid eyliye

cektir. bu yıl da Fransızca, İngilizce (Lo Suvar) gazetesi muhabi- "Hakem; Beşiktaş oyuncu-
ve Almanca kursları açılacak- rine beyanatında demiştir ki: }arından Nuriyi tekme attığı için 

1
------

tır. Derslere 1/Nisan/937 gü- _ Küçük antant memleket· oyundan çıkardı.,, dı da, vaziyetin böyle olmasına 
nünden itibaren başlanacağın· !erini yekdiğerine bağlıyan Hakem, bizzat Şazi Tezcan nazara~. kendiliğinden suya 
dan kaydedilmek istiyenlerin rabıtalar, hiçbir vakit inhilale ve yazı sahibi -Allah bilir- düşmüş ve yani beraberliğe 
Pazardan başka hergün Dum- uğramamıstır. Tuna devletleri gene Şazi Tezcan olduğuna atfolunmak istenen kıymette 
lupınar okulu başöğretmenli· ara::ıında anlaşma; mübrem bir göre, böyle bir cümle kullan· hiç ınenzilesine inmiştir. 
ğine müracaat etmeleri. ihtiyaçtır. Son İtalya - Yugos· ması gayet garip değil midir? İzmir çocukları, birinci maçta 

4 - 2/4/937 tarihine rast- lavya anlaşmasını ele alınız. Farzedelim ki: çatır çutur galip geldiler. İkin-
lıyan Cuma güni,i saat 17 de Bu müzakereler, günü giinüne - Filancıyı şu sebeple oyun· cide de keza, ayni şekilde 
Dil, Tarih, Edebiyat şubesinin küçük antant devletlerine bil- dan çıkardım. berabere kaldılar. Amma, İs-
umumi toplantısı vardır. dirilmiş, hepsi haberdar edil- Derneği doğru bulmadı. tanbulda yenilirlermiş.. Eh ne 

5 - 31/3/937 Çarşamba miş, muvafakatleri alınmıştır. - Filancıyı, şu sebeple diyelim, "Tan,, refikimiz gibi: 
günü komite toplantısı yapan İstihsal edilen semerelerden oyunda" çıkarmak zarureti ha- - Galip sayılır bu yolda 

Halk dersaneleri ve kurslar fevkalade memnunuz. Tuna sıl oldu. malupl 
komitesile Sosyal yardım ko- memleketleri arasında teşriki Demek lazım değil miydi?. Şeklinde teviller yapmayız, 
miteleri çalışmaları üzerinde mesai mefkuresi, gittikçe kuv· Beşiktaşm dokuz kişile be- " mağlubiyet mağlubiyettir. ,. 
mühim kararlar almıştır. vet bulmaktadır. raberliği temin edebildiği kay· der geçeriz, Çimdik _______________________________ .................... .. 
1"'·*·'·*•~·~...a~~.~~.....-.............,.. ..... _...._....---.-·-·-· ···*·*•*·' 

Fırtına Ali 1 
·nr··· Büyük Korsan Romanı .....-.. -·-··./ 
_ J 08. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

- Haklısın! 
Mariya bir şeyler söylemek 

istiyor gibi idi. Manasız bakış· 
larla etrafını tedkik etti: 

- Size birşey sorsam .. 
- Sorun .. 
- Aliyi çok mu seversiniz? 
- Çok ta ne demek?. Bir 

ama, güneşi ne kadar hasretle 
arar ve severse .. 

Mariya başını çevirdi ve 
h fif a çe dudaklarını ısırdı .. 

Niçin sormuştunuz? 
- Hiç... YapacaA-ım işte 

11 ri v: rdır. Onun 

Mariya bunu miHeakıp çıktı 
ve kapıyı kilitledi .. 

Zeliha akşama kadar uyuşuk 
bir vaziyette kamarada kaldı 
ve boş, karışık, neticesiz, bağ· 
lantısız düşünce, ıstırab, ihti
mal, hasret ve saireler içinde 
yuvarlandı durdu .. 

Başı ağrıyordu .. Akşam ka
ranlığı basmıştı . Gemi Sısam 
açıklarından geçiyordu. Yavaş 
yavaş, sular kabarmıya ve ge· 
mi sallanmıya başladı. 

Yanıbaşındaki odada bir 
gürültü, bir hareket vardı. K .. 

sırada, kendi kapısı açıldı ve 
Mariya İçeriye girdi. 

- Biraz daha bekle.. Ce
sedi çuvala koydum. İlk fır· 
satta denize yuvarlıyacağım .. 

Mariya Zelihaya bakıyordu. 
Yaklaştı. Gözgöze geldıler: 

- Bana teşekkür de etmi
yorsun .. 

- Beni esir ettiğin için mi 
teşekkür edeyim? 

- Hayır, fakat öldiirdiiğün 
bir insanın cesedini de sırtım
da taşıyıp denize atacağım. 

- ilk mes'ul sizsiniz Yu· 
nanlı kız. Bu, kendi eserinizdir 
ve her şey, ancak l!Iİzİn yaptık
larınızın bir neticesi olacaktır. 

yorlardı. Derhal geriye döndü. 
Cesedin bulunduğu çuvala, 
ağır bır demir halka da bağ· 
ladı ve bir hamlede çuvalı 
sırtına aldı. Mariya, merdiven· 
!eri ikişer ikişer tırmandı ve 
etrafına bakındı: 

- Tamam! 
Diyt mırıldandı. Sağa gitti 

ve çuvalı denize fırlattı . Sonra, 
aynı süratle gene anbara indi, 
kamarasına geldi: 

- Türk kızı! .. . Bana bak!. 
Elbisemde hiç kan lekesi gö· 
riiyor musun? 

- Bu elbiseyi çıkarsanız 
daha iyi olmaz mı'? 

- Hakkın var. 
Mariya bir dolap açtı ve 

oradan, gene sırtındakileri an· 
dıran hır bornoş daha çıkarıp 
giydi. Zeliha~ baktı: 

Muahedesini imza. Vapura binerken J,., .. 
lıyan devletler Brük. giliz gautelerİM 
selde toplanacaklar •. beyanatt" buluNl.11ı 

Brüksel, 31 (A.A.) - iyi · 
haber alan mehafillere göre Londra, 31 (A.A.) - ~YJ 
Oslo mtılavelenamesini imza Norman IDa-vis Playouth limit!'· 
etmiş ofan altı memleketin nında Manhatan T.raosatlao·. 
eksperleri gümrik silahlarının tij'ine bineıken kendiaile gö,. 
te"Jkedilmesi için hükumetleri- rüşmek üzere· gelen gazeteoi·-

nin' murahhasları tarafından lere şu söeleri söylemiştir.: 
akdil~cek olan konferansı ha· "Birleşik Amerika hükumet· 

Jeri gümrük tar.ifelerinin indi· 
zırlaın~ iizcre nisanda bura· 
da yeniden toplanacaklardır. 

Oslo pubuna mensub 
mrmleketler l),..ııhran dolayısile· 

alınan istisnai tedbirlerin kal· 
dırılmasına uğraşmakta ise de 

muhtelif memleket !er tarafın
dan bu hususta alınan tedbir-

lerin biribirine uymaması yü· 

yünden güçliiklerle karşılaş· 
maktadırlar. 

Bu memleketlerden bazıları 
kontenjan sistemini bazıları da 

döviz kontrolu sistemini kabul 
etmiş bulunmaktadırlar. Bu-

nunla beraber Oslo grubuna 

mensub olmıyan devletlerin 

menfeatlerini gözetmek şartile 

gümrük silahlarının bırakılması 

yolunda bir anlaşmaya varıla-

cağı ümit edilmektedir. 

Tetuandaki sui
kastçılar. 

Cebelüttarık, 31 (A.A.) 

Dün Tancadan gelen İngiliz 
ve ecnebiler Tetuımdaki sui

katçıların 1000 kişi kadar ol-

duklarını söylemişlerdir. Kom

plo bir Arap aşçısı tarafından 

ihbar edilmiştir. Zabit ve ne· 

fer olmak üzere 100 k!şi ka

dar kurşuna dizilmiştir. Bun· 
ların arasında tayyare zabit· 
leri de bulunmakta idi. 

Diğer cihetten öğrenildi

ğine göre suikastçıların bir 

kısmı da Algesirasta kurşuna 
dizilmiştir. 

Belgrad radyosu 
Amerika ve Avusturalya 

için servis yapacak 
Belgrad, 1 (Radyo) - Yu· 

goslavya Baş ve Dış Bakanı 

saat birde Belgrad radyosu 
vasıtasile Ameri~a ve Avustu

ralyadaki Yugoslavyalı muha
cirlere hitaben bir nutuk irad 

etmiştir. Bundan sonra her 
gün Yugoslavya haberleri~ mun-

tazaman bu meml~ketlerdeki 
Yugoslavya muhacirleri iç.in 

neşredilecek, Belgrad radyosu 
neşriyatını, Hollanda radyosu 

Amerika ve Avusturalyaya ve· 
recektir. 

Elbise değiştirebilirsin .. 
- İhtiyacım yok .. 
Mariya elbisesini değiştirir 

değiştirmez: 

- Yemem yiyelim · dedi -
ben biraz da şarap içeceğim. 
Seninle ciddi olarak konuşa· 
cağım Türk kızı .. 

V c merdivene kadar gidip 
baeırdı: 

- Petro, Petro!. 
Bunu söyler söylemez, gene 

kamarasına geldi. Tayfalardan 
biri koştu, geldi: 

- Markol.. Bt'n Petroyu 

rilmesine dair her teşebbüs. 

iştir akc amadedir. Amerikaı 

ayni zamanda silfıhlaı m azal· 
ttlması için Avrupa hüku·-

~tleri taraf andan yapılacak 
teşebbüslere ke.ndi gayretini, 

zammetıneğe hazırdır. Fakat: 
Avrupaııın şu. anda terki tes-. 

lıhata hazır olduğunu tahmin. 

etmiyorum. 

Fakat beynelmilel sulhu mu· 
hafaza ed :leceğini daima ümit 
ediyoruz. 

Bay Norman Davis beyana
tına ilaveten demiştir ki: 

- Bay Ruzveltin bir cihan 
harbinden kaçınmak için vü· 

cude getirilmiş bir plan hak

kında hafi hiçbir talimatına 

malik değilim. Fakat şu ka

naatteyim ki Büyük Britanya 

beynelmilel sulhu temin etmek 

için elinden geleni yapmak 

hususunda Amerika ile teşriki 
mesaiye hazırdlr. 

Bay Potemkin 
Hariciye komiser 
murvini olacak 

Paris, 31 (Radyo) - Pöti 
Parizyene göre, sabık Rusya 

sefiri Bay Potemkin, ıhariciye 
komiserliği muavini olacaktır. 

Kliring 
Müzakereleri. 

Belgrad, 31 ( Radyo ) -
Macaristan · Bulgaristan ara-

sında kliring müzakerelerine 
başlanmıştır. Yakında Ruman

ya ile Macaristan arasında da 
mÜ7akerelere başlanaktır. 

Uçak postaları 
Roma, 31 (Rodyo) -Roma, 

Belgrad, Zagrep ve Bükreş 

arasında uçak postaları tesis 

edilmek üzeredir. 

Türkkuşunda 
İzmir Türkkuşu şubesine ta

yin edilen üç muallim ile üç 

planörün bugün izmire gelme· 
leri beklenmektedir. Uçuşlar 

Halkapınar sahasında olacak
tır. Buradaki hangar da Türk 

kuşuna verilmiştir. Kayıd mua· 

melesi devamdadır. 

- Bakayım, fakat · hiç um· 

marn. Çünkü güpegündüz sar
hoş olup ta sızdığı yoktur. 

- Her ne ise!. Gizlendiği 
sıçan deliğini bulup, çıkarın .. 
Bize yemek te getirin .. 

Korsan çekilince, Mariya, 
Zelihaya döndü: 

- Nasıl -dedi- rolüm mü
kemmel oldu mu? 

- Evet, siz hep rollerle 
iştigal ediyorsunuz. 

- Sen de daima acı soy· 
lüyorsun .. Düşün ki, sana ar· 
kadaş muamelesi yapıyorum. 

- itiraf ederim, fakat kim· 
bilir ne maksatla? 

- Bu maksat, o kadar gizli 
kapaklı değildir, korkma ... 
Şimdi lconuşacağrı, Sf'ft de 



.)ayla 6 ---lllİIİlllllıil _________________ _ 
1/4/937 .. 

l, __ l::_a_ri_h_te_n_Y_a __ p_r_ak_I_ar __ ı 
84 kıratlık elmas 3 ka

şığa değişildi 
Sadrıazamın ağzının suyu aktı, 

fakat padişah elması aldı 

Bu~hafta"' Alsancak sahasındar;.heyecanlı 
güreşler seyredeceğiz 

iki küçük mektepli, yolda 
gidiyor ve bir şarkı söylü
yorlar: 

Bir çöplükte eşinirken 
Horoz inci bulmuş yerde 
Horoz inciden anlar mı? 
Demiş: Bunu alan var mı? 
Arpacıya götürerek ilb .. 

Bu şarkıyı hikaye halinde 
herkes bilir. Horoz, inciyi ar
pacıya götürmüş ve bir avuç 
arpaya değişmiş .. 

Tarihde ayni bu şekilde 
cereyan etmiş, fakat daha en
teressan bir hadise vardır. Ço
cukların şarkısile hahrladım: 

Avcı Mehmedin hükümdar· 
Iık ettiği tarih .. Sadrıazam da 
Kara Mustafa paşa.. Hatta, 
sadaret makamına yeni geç
miş.. Bu zat, zengindi, kıy· 
metli parçalar, mücevherat ve· 
saire meraklısıydı. Herşeyin 
en iyisini, en antikasını bulur, 
kasasına doldururdu. 

* • • 
Güneş henüz doğmuştu. fs-

tanbulda meşhur IEğrikapıda, 
horozlar öterken, Mehmed na· 
mında fakir bir seyyar satıcı 
da sokağa düşmüştü ve bu 
civardaki çöplük kenarından 
geçiyordu. Dalgındı. Başını 
eğmiş, ağır ağır yürüyordu .. 
Birdenbire gözüne yuvarlak, 
iri ve parlak bir taş çarptı. 
Eğildi, aldı. Evirdi, çevirdi: 

- Güzel birşeye benziyor 
·diye mırıldandı· şunu birisine 
yuttursam .. 

Elindekinin ne olduğunu bil· 
miyordu .. Talih, sabah vakti, 
bir süprüntülük kenarından 
kendisine büyük bir servet 
getirmişti, fakat o bundan ha
berdar değildi .. 

Tanıdığı bir kaşıkçı, karşı 
köşeden çıkmış, geliyordu. 
Ona selam verdi: 

- Merhaba Mehmed!. 
- Merhaba hemşerim .. 
- Çuvalı sırtlanmışsın gö· 

rüyorum. 
- Şöyle temiz bir yere 

yayılayım da birşeyler alıp 
satayım, diye düşünüyorum .. 

- Ben de birkaç kaşık 
satmağa çıktım .. 

Elinde, sarı, boyalı, çiçekli, 
çeşid çeşid, irili ufaklı kaşık
lar, kepçeler vardı .. Bir aralık 
Mehmedin avucundaki garip 
taşı gördü: 

- Hayrola, o da ne? 
- Ne bileyim, şurada bul-

dum da aldım .. 

- Göreyim şunu! 
Mehmed uzattı taşı. Kaşık

çı da aldı, evirdı, çevirdi. 
Mehmedden daha zeki olacak ki: 

- istersen ·dedi- bir kaşık 
vereyim de değişelim. 

- Yok, bir kaşığa olmaz, 
beş tane isterim .. 

- Beş kaşık çok. Zaten ne 
olduğu belli değil. Üç tane 
verebilirim. 

Mehmed, çok hesaplıyacak 
ve düşünecek değildi. 

- Ver -dedi- haydi baka
lım, veri 

Üç kaşığı alıp bel kuşağına 
sıkıştırdı. Kısa günün karı, 
diye mırıldandı. Kaşıkçı der· 
hal geri döndü, f stanbula in
di ve bcdestanlara daldı. Ta-

• 

ve taşı gösterdi .. Kuyumcuuun 
gözlerinin içi, parıl parıl oldu, 
yüzü sapsarı kesildi. Fakat 
kaşıkçı farkına varamadı. Ku
yumcu, sanki bu nesne, hiçbir 
şey değilmiş gibi, ağır ağır: 

- Bunlardan her yerde bu
lunur -dedi- dört beş akçeye 
satarlar bunları .. 

Kaşıkçı, sanki o nesneleri 
bilirmiş gibi bir tavır takındı. 
Maamafih, dört beş akçe de 
onun için büyük bir para idi: 

- Yok canım, dört beş 
değil, onbeş, yirmi akçeye 
yerirler .• 

- Nerede o boJJulc? ister· 
sen on akçe vereyim. Vermez· 
dim ya, meraklısı çıkar, diye 
düşünüyorum. Bir kenarda bu· 
lunsun: 

Kaşıkçı, mal bulmuş mağri· 
bi gibi sevindi ve taşı uzattı. 

- Haydi bakalım, öyle ol
sun.. Say şu paraları .. 

Kaşıkçı, paraları alıp çıktı. 
Kuyumcu heyecanından boğul· 
mak üzere idi. Acaba, haki· 
katen elmas mı idi? Yoksa 
aldanıyormu idi?. Evirdi, çe· 
virdi, tetkik etti. Buhran geçi· 
riyordu. O takdirde zengin 
olmuş demekti. Hem de zen· 
ginlerin zengini.. Fakat her
şeyden evel, bunu katiyetle 
anlamak lazımdı. Yanıbaşında 
dostu bir kuyumcu vardı. Ona 
yaklaştı ve gösterdi. Mesele 
tamamdı: 

Elmas parçası.. Hem de 
emsali görülmemiş bir parça! 

Fakat, bu nesne, ikinci ku
yumcuyu çileden çıkarmıştı. 
Heman ciddileşti: 

- Ağam -dedi- sana doğ· 
rusunu söylüyeyim, • ben de 
hisse isterim .. 

- Ne münasebet? Bu be
nim malım. Para verdim de 
aldım 

- Amma, zavallı kaşıkçıyı 
dolandırdın. Bir hazineye alı
nabilecek şeyi, on akçeye kı
vırdın .. 

- Ondan sana ne? 
- Demek ki reddediyorsun 

öyle mi; peki, konuşuruz. 
Kuyumcular ayrıldılar. Bir 

saat sonra, elmas sahibi ku
yumcunun kapısında, dev az
ması bir Yeniçeri göründü: 

- Hemşehrim -dedi-, kalk 
bakalım saraya gideceğiz. 

Zavallı ne olduğunu bile
medi: 

- Saraya mı?.. Yanlış ol
masın evlad?. 

- Hayır, yanlış değil, ku
yumcubaşı istiyor seni.. Bir 
taş varmış, kaşıkçıdan almış· 
sın. Onu da götüreceksin .. 

Kuyumcu, darbenin nereden 
geldiğini anlamıştı. Yeniçeri
nin peşi sıra sarayı boyladı 
ve orada dükkan komşusunu 
buldu. Kuyumcubaşı, ona ilti
fat etti ve taşı istedi. Kuyum· 
cubaşı, bir Yahudi idi. Taşın 
elmas olduğunu anlayınca; ka· 
sasını açtı ve elması içine attı. 
Buna mukabil, akçe dolu iki 
kese çıkardı ve kuyumculara 
verdi: 

.-.. Haydi bakahm, hizmeti
ni'~~~ iikifabnı aldınız İftel.. 

WG.; ...... ,. • 

Bir senedenberi çalışmakta 
olan lzmir güreşçileri son bi
rincilik müsabakalarını 4/4/937 
gününde Alsancak stadında 
yapacaklardır. 

Bundan dört ay eveline ka· 
dar kendi kendine çalışmakta 
olan lzmir güreşçileri, son za· 
manlarda nazarı dikkati cel
bedecek kadar çoğalmış ve 
varlık göstermeğe başlamış 
olduğundan bö1gece güreş fe
derasyonundan bu sporu layı· 
kile bilen ve öğretebilecek bir 
antrenör istenmiş ve bu iş 

için dört ay evel milli güreş 
takımı kaptanı Balkan şapmi· 
yonu, Bay Nuri gönderilmişti. 
Bay Nuri geldiği gündenberi 
muntazam bir şekildel çalışa
rak kuvvetli güreşçiler yetiştir· 
miştir. 

Üç aydanberi her ay so
nunda yapılan güreş birinci· 
lik1erinin sonuncusu olan bu 
müsabakaya iştirak edecek gü· 
reşçi adedi 45 · 50 yi bula
caktır ve çok kısa bir zaman· 
da sonsuz bir gayretle çalış· 
tmlan bu güreşçiler diğer ay· 
lara nisbetle daha çok iyi bir 
şekilde hazırlanmışlardır. 

Bu müsabakalar sonunda 
lzmirde her sıkletin güreş bi· 
rincileri tayin edileceği gibi, 
bunu takiben güreş federas
yonunca hazırlanmış · olan fi. 
küstür mucibince Bursa, Balı
kesir, Ankara, Eskişehir, Sam· 
sun ve Kastomonide maç yap· 

yunlarını büktüler ve çıktılar. 

Fakat kuyumcuyu çağıran Ye· 
niçeri, bu garip hadiseyi ağa
sına duyurmuştu. O da, ya 
ranmak için, Sadrıazam ve 
Mustafa paşaya haber verdi. 
Sadrıazam; bunu duyar duy
maz, yerinden sıçradı .. 

- Çağırın bana kuyumcu· 
başıyı.. Selamımı da söyleyin .. 

Kuyumcubaşı bir solukta 
sadrazamın sarayına getirildi. 

Yahudi kuyumcu vaziyeti 
kavramıştı. Zaten başka vakit 
de sadrıazamın, kendisine ilti
fatı katıra bile gelmezdi .. 

- Gel bakalım -dedi- sen· 
de bir taş varmış. Ne mene 
şeydir o?. 

Yahudi Sadrıazamın karşı
sında iğildi: 

- Kulunuz elmas sanıyo· 
rum. Kasama koymuştum dev· 
letlum .. 

- Tiz varup o nesneyi ge· 
tir de ihsanıma garkedeyim 
sem .. 

- Ferman efendimizindir. 
Kuyumcu çıktı. Fakat sar~.

ya varır varmaz, şaşırdı, kaldı: 
Avcı Sultan Mehmedin fer

manı gelmişti. Taşı istiyordu. 
Kuyumcubaşı, bu nesnenin 

kendisine bir felaket getirebi· 
leceğini anladı ve huzura gö
türüldü. Padişahın keyfine pa
yan yoktu: 

- Çabuk işlensin • dedi • 
sen kulumu, kapıcıbaşılığa 
terfi ettim. 

mak üzere bu birinciler gide· 
ceklerdir. 

lzmirde bu güreş faaliyeti 
başlıyalıdanbcri civar kaza ve 
vilayetler de ayni şekilde ça
lışmalara başlamıştır. Çok ya
kın bir zamanda milli sporu· 
muz olan güreşin layık olduğu 
rağbeti kazanacağına hiç şüphe 
edilemez. 

Daha şimdiden Aydın, Na
zilli, Söke ve daha yakın ka
zalar minder yaptırmağa baş· 
lamıştır. 

Bu hafta Alsancak stadında 
yapılacak müsabakalar çok he
yecanlı olacağı gibi lzmir gü
reş vaziyeti hakkında da esaslı 
bir fikir verecektir. 

Dikilide 
Göçmenler ve zeriyat 

Dikili, ( Hususi ) - ... Top· 
rak bayramı münasebetile 
Salihli köylüsü namına muhtar 
Necati ve arkadaşları tarafın· 
büyük Önder Atatürke çekilen 
telgrafta köylünün sevgi ve 
saygıları arzedilmişti. Atatür· 
kümüz köylünün bu telgrafına 
[Köy kanununun yıldönümü 
münasebetile bana karşı gös
terilen yüksek ve temiz hislere 
teşekkür eder ve köylü yurd-
daşlara refah ve ilerleme di
lerim J sözlerile köylümüzün 
hislerine mukabele ve iltifatta 
bulunmuşlardır. Köylü sevgili 
önderin bu cevablarına çok 
sevinmiştir. 

Dikiş ve nakış kursu 
Mart iptidasında Singer di

kiş makineleri kumpanyası ta· 
rafından Dikilide açılan dikiş 
ve nakış kursu dün ikmal edil
miştir. Kızlarımızın öğrendik· 
leri ve yaptıkları işlerden vü-: 
cude getirilen sergi çok güzel 
olmuş ve birçok zevat tara-
fından ziyaret edilmiştir. Kum
panya üç ay sonra kursu tek
rar açacaktır. O zaman nakışla 
beraber bilhassa dikiş Üzerine 
iş gösterecektir. 

Ziraat ve tUtUn işleri 
Bu yıl Ova çok güzel işlen

miştir. Hububat zeriyatı geçen 
seneden çok fazladır. Tütün 
ve pamuk yerleri çok iyi ha
zırlanmıştır. Son günlerde kuv· 
vetli bir yağmura ihtiyaç vardır. 

Göçmen vaziyeti 
Bu yıl Dikiliye bin nüfustan 

fazlagöçmen getirilmiştir. Son 
zamanlarda Dikiliye yerleştiri
len 32 hanede 120 nufustan 
ibaret olan göçmenlere mahal- , 
len iyi yardım edilmiş ve he
men hepsi de Dikilide iş bul· 
muşlardır. Okula devam eden 
çocuklarına da sıcak öğle ye
meği verilmektedir. 

------

OORSA 
OzUm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
12 50 
11 50 

I 

Manisa daimi encümeninden: 
1 - Manisada yapılacak olan 50425 lira 14 kuruş bedeli 

keşifli ilkmektebin 26000 lira 30 kuruşluk bir kısım 
inşaatı kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu iş e aid şartname ve keşif evrakı 130 kuruş bedel 
mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 Eksiltme Nısanın 15 inci perşembe günü saat 11 de 
Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat miktarı 1950 lira 03 kuruştur. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve 937 yılına aid Ticaret odası vesi· 
kasını ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı 
zarfın içine koymaları ve kapalı uırfın ihzarında 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etme· 
leri lazımdır. 

Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun daire·J 
sinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını 15 141 937 
perşembe günü saat 10 na kadar Manisa Valiliğine 
vermeleri ve posta ile göndereceklerin ayni kanunun 
34 üncü maddesine riayet etmeleri lazımdır. ilin 
olunur. 28 2 7 12 921 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRiN seneler
denberi her tü r lü soğ rJ kal

gınlıklarına ve ağrıla r.:ı karşı 

tesiri şaşmaz bi r ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirınden 

emin olmak için lütfen EB marka

su•a dikkat ediniz. 

182 Ka. Taner 
107 Alyoti bira. 
50 P. Paci 

10 50 
10 75 
9 50 11 25----------------------------------------

12 lzmir Vakıflar Direktörlüğün· 3 Necati Böre. 12 
341 Yekun Kuyumcu başı padişahın ayak

larını öperek doğruldu ve çı
karken ona birkaç kese altın 
da verdiler .. Elmas parçası iş
lenince 84 kıratlık emsalsiz 
bir parça çıktı ve Avcı Meh
medin hazinesine gitti. Kara 
Mustafa pqa da içini çekip 

423640 Eski satış den: 
423981 U. satış 

Zahire sahşları 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 
271 Buğday 6 37 5 6 625 

156250 Ki. P. çe. 2 40 3 25 
293 Ken. Pala. 250 480 

Lira 
Kırım mescidi Tabak Ahmet S. 400 
Sarı Hafız mescidi ve arsası Medine yokuşu 2000 

Yukarda yazılı mescidlerin mülkiyetleri peşin para ile satıl· 
mak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 14/4/937 çar· 
şamba günü saat 15 dedir. isteklilerin Vakıflar müdürlüpne ,, 



Ankara haberleri: 

kele resimleri yüzde 
25 - 27 indiriliyor 

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

Mayıs tarihinin kooperatif 
günü olması isteniyor 

Ankara: Yenişehirden 'bir görünüş 
~kara - Ekonomi Bakan- Bu miktarlar azami miktar-
İç mübadele hayatında \ar olup hususi vaziyetlere 
llliyetli bir yeri olan de- göre bunların aşağısında ücret 
Şını ve iskele resimleri alınması da caizdir. 

ları üzerindeki tetkikle· * *,. 
devam etmektedir. Ankara - Türk koopera-
tetkiklerin ~ayesi, fiat- tifçilik cemiyetinin evvelki gün 

elden geldiği kadar ucuz· Ankara Halkevindeki yıllık 
ası ve böylelikle üretim toplantısından aşağıdaki dilek-
larile yoğaltım pazarları ler ittifakla kabul edilmiştir: 
tıdaki fiat farkının asgari 25 mayıs gününün bütün 
c indirilmesidir. memlekette ve bilhassa köy-
Onomi Bakanlığı deniz lerde kooperatif günü olarak 
işleri üzerinde hususi bir kabulüniin hükumete teklifi, 
tniyeti olan türlü liman· Kongreye gelip te cemiyete 

~c yeni iskelelerden bele· henüz üy..; kaydolmamış olan 
erce " müruriye ,, adı ile kooperatifçi arkadaşlarımızın 
akta olan resimlerin çok cemiyete kayıtları ricası, 
k olduğunu tesbit et· Köylerde tasarrufu cmni-

ıt. Bakanlık iktısadi hare- yetli bir şekle koyan bu usul 

ti ve iç mübadeleyi taz- altında zirai kredi kooperatif· 
~en bu resimlerin normal lerine levdile'r yapılabilmesi, 
\ekle konulması için yeni 
~ çarelerinin aranması, 

tife listesi hazırlamıştır. Kooperatif sosyetesinin doğ-
Onomi Bakanlığı, Kanm· masını ve inkişafını hazırlıyan 
Reçen devresinde kabu1 
k mesleki cemiyetlerin ve kar-

anunlar arasında bulu-
\tc kendisine iskele res· şılıklı yardım cemiyetlerinin 

· memleketimizde kurulmasının 
lıt tarifeleri değiştirmek 

1
"• veren kanunun hü- · 
ine dayanarak hazırladığı 

.i Bakanlar heyetince tas
. ılrnek üzere Başbakanlığa 
ittir. 

llnlık, kanunun kabul ta· 
tn yürürlüğe giriş tarihi 
bir Mart 937 arasındaki 
t içinde, bütün belediye 
Usi idarelerden gönde· 

latifeleri tetkik ederek 
ak bir hale koymuştur. 

ikler ve değiştirmeler 
İnde isk~le resimler tür
de!ere göre yüzde 25·27 
sinde ucuzluk temin et· 

lcı,dar ucuzlalılıgot? 
llnlar heyetinde olan 
' göre, hububat ve saire 
hlahsullerile kıımeti az 

~addeleri, kömür ve di
llin ham maddelerin bir 
an alınmakta olan resim 
Şa, yaş ve kuru sebze 

~~alar, madenler, mayi 

11 
l~r, gıda maddelerinden 
Ucrct ton başına 60 

• mamul olmıyan inşaat 

. ille ve kıymetli gıda mad· 
111

den alınan ücretler ton 
a. 75 kuruşa indirilmiştir. 

aa. endüstride kullanılan 
l'lladdelf!ri, bütün işlenen 

an alınan ücretler ton 
a 200 k . ı-td uruşa, ınce a at 

1
cvat tıbta kullanılan 

e er, İpekli dokuma ve 
Y""k u sek kıymetli eşyanın 
.dan alınan iicrel 500 ku· 
lfldirilmiştir. 
Ykndan alınan iskele rcs· 
d ur~şa, sığırdan alınan 
•hı 10 kurup indiril-

temini, 
Bilhassa köylerde tarım 

odalarının kurulması, 

Çift hayvanlarının ve yıllık 
mahsul ~elirilc ödenmiyecek 
her türlü tarım malzemesinin 
orta vadeli kredi ile alınma-
sının usul ittihazı, 

Borçları beş sene tecillcdi
len zirai kredi kooperatifi ör
taklarının faizlerini onbeş sc· 
nelik tecil faizine indirmek, 

Satış kooperatiflerinin ilk 
tesis ve işleme masraflarını 
devletin bu kooperatiflere 
avans olarak vermesi, 

Buğday silolarının bu koo
peratiflere bağlanması, 

Ziraat maddelerinin tadil 
ve ıslahı ve imali gayelerini 
güden üretim kooperatifleri 
hakkında da tarım kredi ve 
satış kooperatileri hakkında 
olduğu gibi teşvik ve himaye 
kanunları yapılması, 

Sulama kooperatiflerinin 
mecburi bir kooperatif halin
de teşekküllerini temin ede· 
rck hasıl olacak karların ka· 
pitallere dağıtılmasına mani 
olunması ve kooperatif pren· 
sipleri dahilinde yeni bir su
lama kooperatif kanunu yapıl
masını veyahud devletin yeni 
sulama kanununa bu hiikiimlc· 
rin girmesini temin etmek, 

Zirai kombina denilen le· 
şebbüslerin ilk başta koope· 
ratif halinde kurulması ve 
idare edilmesi, 

Afyon inhisnrının koopcrn· 
tifleştirilmcsi, 

Küçiik sanatlar erbabı ka· 
nundan dolayı hükümelımize 
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lediği bedel ve şerait ile San't 
ko Di Roma namınf' satıp ~ı~ 
mağa veyahut bu şurctle ~n· 
ka uhdesinde ge.çecek oJa" 
gayri menkulleri dilediğ\ be .. 
del ve şerait ile taliplerine. 
satmağa ve memurini aides' 
hu:ıurunda satış takriflerin\ 
vermeğe ve bunlar için iceıb 
eden evrak ve defatir ve za ... 
bıtları imzalamağa ve indel .. 
hace bu salahiyetlerin bir kıs .. 
mı veya tamamı için her bir· 

işe mahsus olmak üzere Ban .. 
ko Di Romanın lzmir şubesi 
muvazzaf avukatı tevkil etmeğe 
mezun olmak üzere Banko Di 

Roma lzmir şubesi müdürü 
Bay Umberto Korazziyi tevkil 
eyledim. Diye sözü bitirdi.) 

Almanlar eski umumi ka lzmir sicilli ti-
rargahı ihya ediyorlar ca~et memur-

Bay Hitler, yeni ask~ri tedbirler/er hak- lugundan: 
lzmirde ikinci Kordonda 

kında bütün eski generallerle konuş. muamele yapan müseccel 

muş ve mutabık kalmıştır (Banko di Roma fzmir şubesi) 

Başı 1 inci sahi/etle -
istenilen neticeyi vermiştir. 

General Ludcndorf, Führe
rin utandırıcı Versay muahe· 
desini yırtmasını tamamen 
tasvip etmiş, bilhassa milletin 
ve devletin yeniden silahlana· 
tak Ren üzerinde hakimiyetini 
tesis etmiş olmasından dolayı 
memnuniyetini bildirmiş ve 
bilahare milletin mühim vazi-
feleri ita yolunda kendisine 
kuvvet veren fikir birliği için 
olan mesaisinden bahsetmiştir. 

Führer, tecrübelerini anlat
mış ve üçüncü Reich ile or
dunun umumi harp generali 
ile tekrar sıkı temasa geçme· 

Gördes habeı leri 
Gördes, (Hususi) - Yeni 

kaymakamımız Bay Arif, Ak
hisar yolunun inşasına başlat
mış ve başlangıç, davul, zur
nalar, amele ve halk tarafın· 
dan bayram gibi kutlulanmış· 
tır. Merasimde kaymakam ve 
jandarma kumandanı da hazır 
bulunmuştur. 

Maarif memuru Bay Fazıl, 
kaymakamın emrile köyleri 
gezerek mektep vaziyetini tet· 
kik etmiş ve raporunu ver
miştir. Yakında kazada on 
köyde yeni mektep inşasına 

başlanacaktır. 
inzibat ve asayiş: 

Kazamızdn inzibat ve asayiş 
işleri çok iyi gitmektedir. Kmt 
tutan köyünden Ahmed Tufa· 
nın bakkaliye ve manifatura 
mağazasını, dıvarlarını delerek 
soyanlar, bizzat jandarma ku
mandanı Basrinin alakasile ya· 
kalanmış ve adliyeye veril· 
miştir. Akhisar-Gördes telefon 
muhavercsini, temin için Tepe
köy karakoluna bir santral 
makinesi alınmıştır. Yakında 

muhabere başlıyacaktır. 

Asansör faciası 
Cap, 30 (A.A.) - Durban· 

deep altın madenlerinde bir 
asansonın kablosu kırılmış 

ve içinde bulunan 35 kişi ku
yunun içine düşerek ölmüş
lerdir. 
.. 111111 ................. ... 

kanunda sanatlar kelimesi ye
rine (artizan) kelimesinin kon
masını rica eder. 
~v yapı kooperatiflerinin 

ucuz ev kaidelerine riayet et
mesi hakkında hükümler kon· 
ması ve hükürnetirnizin bu 
kooperatifleri himaye ederek 
nasıl finanse edileceklerini ta
yin etmesi, 

Ev yapı kooperatiflerinden 
ucuz ev kaidelerine riayet 
edenlerinin kazanç vesaire xibi 
vergilerden muaf tutulması, 

İlkokullardan başlanarak 
okul kooperatiflerinin kurul
masının teşviki, 

Ticaret kanunumuzda koo· 
pcratife dair (481) inci mad
desinde kapitale kar verilme· 
sine miisaadc eden hükmünün 
kaldırılması ve karın muamc· 
leye göre verilmesinin temini, 

Kooperatif unvanının hi

maycsı, 

Kooperatiflerin teşekkül ve 
teessüsü için tabi olduğu for· 
malitelcrin basitleştirilmesi, 

Kapitale kar tevzi rtmiycn 
ve yalnız ortaklarile münase
betleri olan kooperatif mua· 
melelerınin ticaret muamelesi 

sinden mütevellit memnuni· 
y,~tini bildirmiştir. 

Berlin, 31 (Radyo) - Al
man!arın, imparatorluk -ıama
nında olduğu gibı büyük er
kanı h~rbiye karargahını tesis 
etmeğe karar verdikleri ve B. 
Hitlerin, bu husus için bütün 
eski generallerle mutabık kal
dığı söyleniyor. 

Son haberlere göre, Nisa· 
nın 9 unda 72 yaşına '8'İren 
Lodendorf için Berlinde bü
yük tören yapılacaktır. 

Almanların karargahı umumi 
hakkında verdikleri karar, Av· 
rupada derin akisler yapmıştır. 

Japon parlamento
sunun feshine ka-

rar verildi ----
Başı 1 nci sahi/ede 

ki vaziyetten tamamile tegafül 
etmiş ve kendi vaziyetlerini 
takviye eylemek ve devlet 
ıslahatı projelerini akim bırak· 
mak hususunda Hayasi kabi
nesinin uzlaşma zihniyetinden 
sonun~ kadar istifade edebi· 
leceklerini sanmışlardır. Yeni 
seçim tarihi 30 nisan olarak 
tesbit edilmiştir. 

Siyasi mehafilin tahminleri
ne göre, bu yeni seçimlerde 
ışçı partisi ile bazı küçük 
gruplar biraz daha kuvvet 
kesbedecek fakat partilerin 
vaziyetinde değişiklik vukua 
gelmiyccektir. Binııetice yeni 
diyetin umumi terkibinde he
men hemen eskisinin aynı 

olacaktır. 

Hükumetin seçiciler üzerin

de bazı tesirler icra etmek 
niyetinde olduğu sanılmakta
dır. Kabine askerlerin ve bazı 
milli teşekküllerin yardımile 
yeni bir parti kurmaya çalışa
caktır. Bununla beraber hü· 
kumetin bu harekdinin mu· 
vaffakıyetle neticelenmesi şup· 
helidir. 

Danimarka 
Başvekili Londraya 

gidiyor. 
Londra, 20 (A.A.) - Dani

marka Başvekili B. Stuning 
gelecek salı günü Londraya 
gelecek ve 11 Nisai1a kadar 
kalacaktır. Londradaki Dani
marka mahfelleri bu ziyaretin 
hususi mahiyette olduğunu 
kaydetmekte iseler de alınan 
lıaberlere göre B. Eden ken· 
disini 7 Nisanda öğle yeme
ğine davet etmiştir ve görüş· 
meler iki memleket arasındaki 
ticaret münasebetleri üzerinde 
cereyan edecektir. 

B. Stuning, B. Bald\ in tara· 
fından da kabul edilecektir. 

Yeşil gömlekliler 
Liderinin muhakemesi 

Kahire, 31 (A.A.) - İftira 
suçile müttehcm bulunan Ye
şil gömlekliler lideri mahke-

medeki beyanatında Montrö kon
feransı göriişmelcrini zorla~tır
rnaması için muhakemesinin 
tehirini istemiştir. 

Kazaklar 
Alet olacaklardı 

Karkovya, 31 ( Radyo ) 
Volini Kazaklannı Lehistan 
aleyhine kıyama haıırlıyan gır.li 
bir cemiyet meydana çıkarıl-

vc birçok kimseler tevkif 

müdürü Unberti Korazziye 
verilen 19·3-937 tarihli veka· 
letname ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1952 numa
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 984 

fzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

1: Vekaletname 
Bin dokuz yüz otuz yedi 

senesi mart ayının on doku· 
zuncu gür.Ü tarihli ben z!rde 
imza ve mührün vnzii Türkiye 
cumhuriyeti kanunlarının bah
şettiği selahiyetleri haiz lstan· 
bul ikinci noteri Sipahi Adil 
oğlu Hasan Ark, lstanbulda 
bahçe kapıda dördüncü vakıf 
hanında asma katta daireyi 
mahsusamda ifayı vazife et· 
mete iken: Vukubulan davet 
üzerine dairem memurlarından 
Bay Ruşen Eşref mahalli da
vete azimetle şahıs ve hüvi· 
yetleri ifayi şehadete ehil: 
Beyoğlunda yeni çarşıda bos· 
tan başında 192 N o. lı Da· 
nelyo apartımanının (8) No.Jı 
dairesinde mukim jüjepe oğlu 
Antonio Pedcsta ile Edirne· 
kapıda Molaski akaretlerinde 
8 numarada Hasan Sabri oğlu 
Talat Sonatin 

şahitlerin tarif ve şehadetle
rile tayyün eden dairei mezu
niyetim dahilinde: Nam şa

hitlerile tnrif edilen ve Türki
ye şubelerinde dahili nizam· 
namesinde yazılı bilcümle mu
amelatı yapmağa selahiyettar 
olduğu İktısat Bakanlığının 
ticaret işleri umum müdürlii· 
ğiinden 11 eylül 933 tarihile 
tasdikli ve sicilli ticaret gaze· 
tesinin 26 eylül 933 tarihli 
nüshasında ilan edilen beyan
namede yazılı olduğu ve aşa· 
ğıda yazılı şekilde takrir ve· 
kalete selahiyettar bulunduğu 
anlaşılan Banko di Roma İs
tanbul merkezi umumi müdü
rü Luici Meralli takrir edeceği 
veçhile bir vekaletname tan· 
zimini talep etmesi üzerine 
şahitler huzurunda diyeceği 
soruldukta: (Banko di Roma 
fzmir şubesine borçlu olanlar 
ile şube tarafından kendileıine 
şimdiye kadar ikrazda bulu
nulmuş veya bulunulacak ve
ya lehlerine kefalet edilmiş 

veya edilecek şahitler tarafın· 
dan bilasale veya bunlar için 
bilvekale her tiirlü gayri men· 
kuller üzerine tensip edeceği 
bedel ve şartlar ile ipotek 
tesisini talebe ve bu ipotek
leri tapuda Banko di Roma 
namına kabul etmeğe ve tes· 
cil etmeğe ve her türlü mua
melelerini yapmağa ve bunlar 
için her nevi evrak ve defatir 
ve zabıtları imzalamağa ve 
liizumu haiinde banka lehine 
tesis ve tescil edilen ipoteği 
fek clmeğe ve bunler için de 
mcmurını aidcsi huzurunda 
fek talcrıri vermeğc ve vadesi 
hüliilünde borç ödenmediği 
takdirde ipotekli gayri men
kuller ile emlak ve arazinin 
satışını talebe ve bunun için 
kanunen yapılması lfmmgelcn 
her türlii kanuni muameleleri 
icraya ve paraya çevrilecek 
gnyri menkullerin nıüzc.yedcsine 
iştırak ile gerek bilmüzayede 

Verilen bu takriri ben yeminli 
noter bir nüsha olarak tanzim 

ettim ve muhteviyatını kendi
sine cehren ve alenen okudum 
ve mealini anlattım. Arzusu· 
nun tam istediği gibi zapto· 
lunduğunu tastik etmesi üze
rine bu vekaletname zirini 
hepimiz imza ettik ve mühür
ledik. 

Şahitler: 
Talat Sonat 

imzalar: 
Antonio Podesta 

ikrar eden: 
Türkiye şubesi umum müdürü 

LuiSti Marelli 
Müşterek müdür İstanbul 
şubesi (Samuele Haim) müş
terek imzasile. 

imzalar: 
T. C. 

İstanbul ikinci noteri 
Hasan Ark 

Mühürü resmi ve imza 
İşbu suret dairede dosya· 

sında mahfuz 19 131 937 tarih 
ve 2434/ 68 numaralı aslına 
mutabık olmakla tastik kılındı. 

19 Mart 1~37 

İstanbul ikinci noteri 
Hasan Ark 

Resmi miihür ve imzası 
31 / 3/ 937 Tasdikli nüsha 

gibidir. 

Otuz kuruşluk damga pulu 
ve İzmir sicili ticaret memur· 

luğu mühürü resmısı ve 
F. Tenik ımzası. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 

- Kiralık ev 
Güzclyah Nııri bey sokak 

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

kiralıktır. 
Hergün öğleden evvel 

aynı evin alt katına müra· 

caa~ları. ...................... 
Litvanya 

Civarmda askerT hava ka· 
rargahları kurulmuş 

Varşova, 31 (Radyo) -
Sovyetlerin Litvanyn civarında 

askeri hava karargahları tesis 
etmeleri üzerine Lehistan ga· 

zcteleri şiddetli neşriyat yap· 
maktadırlar. 

Bu gazetelere göre bu nis
bct dostluk ile ifade edilemez. 

Ekspres Porani gazetesi: 

"Litv8nya bu suretle bir 

tahrik vf'! şıiphe merkezi olA· 
caktır. Bu vaziyet biran eve) 

e e edır. 
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AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"LlAMLIAn vapuru 30 
martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI SE
FERLERi 

11EXCALIBUR11 vapura 9 
nisanda BOSTON ve NEV-
YORK için PIRE'den hareket 
edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE - BOSTON 16 gün 
P1RE - NEVYO.RK 18 gün 

SERVlCE MARITlME 
ROUMAlN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,. vapuru 3 

nisana dogru bekleniliyor. 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 11 

nisanda bekleniliyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanların 
dan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB· 
RAlLE limanları için yük ka
bul edecektir. ----DEN NORSKE MIDDEL· 

HAVSLINJE 
OSLO 

. "BOSPHORUS,, motörü 
19 nisanda bekleniyor, ayni 
gün DlEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

"SARDINIA,, motörü 22 
mayısta PiRE ISKENDERIYE 
DlEPPE ve NORVEÇ liman
larına hareket edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lem ez. Telefon No. 2007 2008 
........ :n~:ca:x:mı ..... 

FrateUi Sperco
1 Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAIS 
KUMPANYASI 

''HERCULES" vapuru 21 
martta BURGAS, VARNA 
ve KÖSTENCE limanları için 
yük alacaktır. ---

SVENSKA ORİENT 
LINIEN 

"AASNE,, motörü 29 mart· 
ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden soma ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve SKAN 
DİNA VIA limanlarına yükle· 
yecektir. 

SERVİCE MARITİME RO· 
UMAIN 

"SUÇEAVA11 vapuru 23 
martta gelecek PiRE, MALTA, 
ve MARSİL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,, vapuru 9 nisanda 
gelip PIRE MALTA ve MAR 
SIL YA limanları için yük ala· 
caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
aceııt.ı uıesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

nde bulunur. 
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Olivier ve lstanbul Nafıa MUdUrlüğünden: 1474/807 
12/4/937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa mü-

ŞÜrekası dürlüğünde 102833 lira keşif bedelli • Florya iltisak yolunda 
yapılacak 2500 metrelik asfalt şosa inşaatı kapalı zarf usulile 

Limited eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme Bayındırhk işleri 
Vapur Acentası genel hususi ve fenni şartnameleri proje, keşif hula.sasl ile bu· 

Tel. 2443 na müteferri diğer evrak 514 kuruş mukabilinde dairesinde 
THE ELLERMAN LiNES L TD. verilecektir. 

"GRODNO" vapuru 8 ni· Muvakkat teminat 6392 liradır. isteklilerin teklif mektup· 
sanda LONDRA, HULL ve larını ve en az 100,000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
ANVERS'ten gelip yük çıka- Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik vesaire vesika-
racak ve ayni zamanda LON- larını havi kapalı zarflarını 12/4/937 pazartesi günü saat 14 e 
ORA, HULL için yük ala· kadar İstanbul Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 21 27 1 6 

caktır. ~ "' 
"FLAMINIAN" vapuru 5 örücü Istanbullu Kamil 

nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA'dan gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON· 
ORA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u-
liyet kabul etmez. 

Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 
Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 

lstanbul'lu örUcU Kamil Meserret otelindeki dukkanını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

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

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğeoil
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

----·-----• martta beklenilmekte NEV" UM DAL,, Umu- YORK limanı için yük ala
caktır. 

m:;;lmJll!lllllUi!l:m1181.......... 

--------------------mi Deniz Acenta- "ARYBENSEN,, vapuru 21 
lığı Ltd. nisan beklenilmekte NEV· 

Kiralık Ev 
Hellenic Lines: YORK limanı için yük ala· Gayet havadar bahçeli gü·, 

. caktır. zel manzaralı kullanışlı kirası 

Ll•mı•ted Vapurların isimleri, gelme elverişli Göztepe vapur iske· 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

"GERMANIA,, vapuru· 25 hakkında bir taahhüde girişi· lesine dört d1tkika mesafede 
nisan beklenilmekte ROTTER lemez. iki ev kiralıktır. 

1 - 37 51 lira 27 kuruş keşifli Uray gazinosu inşası sa.~ 
937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek5 

meye konmuştur. 
ô ,-t 

2 - Eksiltme 14/4/937 çarşamba günü saat 15 de bele . 
dairesinde icra kılınacaktır. Taliplerin bu işe ait PjD 
ve şartnameyi bedelsiz olarak muhasebeden atıb .r 

jll 
cekleri ve muayyen günde encümene gelmeleri 

olunur. ~ 

enemen Urbaylığındai. : 
Çarşt dahiliııde 1237 ·metre murabbaı sahada 2539 lir' 

kun .. ş keşifli parke taşı döşemesi eksiltmesine hiçbir talip ' 
hur etmediğinden on gün uzatılarak 5/4/937 tarihine rast11

} 

pazartesi günü saat 15 şe talik edildiği ilan olunur. ~ 

Izmir Daimi encümeninden: 
İzmir İdareyi hususiyesinin ihtiyacı bulunan 18 adet); 

makinesinin mübayeası 20 gün müddetle açık eksiltmeye çı 
rılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin hergün Muhasebeİ. ~ 
susiye varidat kalemine ve pey süı mek istiyenlerin de ıh 
günü olan 19/4/937 pazartesi saat 10 da depozito makb 
larile birlikte Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilan ° 
nur. . 1 4 7 10 985 

, ... mm.-.. ................ _. ... _ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş f abrika61 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuz~ 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediııit 
Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numıırıtd• 

ŞARK HALI T. A. Ş. L 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMiR O~ 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 

FOTO 
OR 

DAM, HAMBURG ve AN· Birinci kordonda "UMDAL,, Göztepe'de Abdülezel so· Refik Lütfi Or 
VERS limanları için yük ala- UMUMİ DENiZ ACENT A- kağında yokuşta bakkal Ba} 
caktır. LIGI LTD. vapuru acentalı· Bedri'ye veya telefonla 2256 Zevkinizi okşagacakk poz 

PHELPS LINE ğına müracaat edilmesi rica Temiz işçili 
PHELPS BROS & CO lNC. olunur. numaraya müracaat. Hükumet civarı Kaymakam 

NEV-YORK Riz binasında No. 166 ---------- Nihad bey caddesi No. 20 
nde bulunur. 

"BRET AGNE,, vapuru 31 Telefon : 3171 ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll • b' 

P*u·· rıien Şahf'a' p Te;iri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b
6 

1 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
eaır. ıstea.:ıııerın Yakıtlar mudurıu une 


