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N i S A'N 9 3 7 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Başbakanımız, çarşamba günü lstanbula dönüyorlar 

Bulgar gazeteleri Belgrad-
da mühim kararlar veril-
diğinden bahsediyorlar 

Bosnada beş bin müslüman, Başvekilimizin geçe
ceği yolu) binlerce çiçek buketlerile döşemişlerdir 
-~------

G. Ludendorf 

--· - - . -

Tekfon: 2716 

Su projesi 
31 Milyon lira sarf 
ederek bu büyük işi 

başaracafız .. 
lstanbul, 19 (Hususi) - Bü· 

yük su projesinin tatbik faali· 
yeti başlamıştır. 

Merkezi Adana olan ikinci 
mıntakada hummalı bir faali
yete geçilmiştir. Bu iş için 
Avrupadan baraj mütehassıs
ları celbedilecek ve 31 milyon 
lira sarfile su Vf> nehirler işi 
birkaç sene içinde başarılmış 
olacaktır. 

Adana halkı, hükumetin su 
ve nehirler işine verdiği ehem· 
miyetten dolayı son derece 
memnuniyet göstermektedir. 

r 

Şark paktı 
Pek yakında T ahr<ında 

imza _redilecektir 

Netice yakındır 

Hatay, artık refah ida
resine kavuşuyor 

Biz, 1922 de Hatayı Suriyeye verme
dik. Hariciye Müsteşarı Bay Rifat 

Menemencioğlu Cenevreye gitti 
İstanbul, 19 (lluıusi) - Dııy 

Numnn Rifat Mencmencioğlu, bu. 

gün Cenevreye hareket etmiştir. 

Kendisini istasyonda uğurhyan Ha· 

tayhlara: 
- fmaııınız kuvvetli mi~ 
Sualine ka11ı Hataylılar: 
- Çok kuvvetlidir. 
Cevabını vermişlerdir. Bunun 

üzerine Menemencioğlu şunlnn söy· 
lemiştir: 

U mumi harbin son )·nrısında 
Alınan o<dusunun genel kurııı ııy 

başkanlığını yapmış olıın Ct>ııeral 
(Ludendurf) uzun süren bir ıgtırııh 
devresinden sonra gene a hıırye 
çıktı. Harh ıneydıınlarmd.ı yrııil · 
nıemiş, fnkat gerileriud .. n yıkıl rııış 

olan 1\lnınn or<lı11mnu , ıııiilarck cııin 

imzasını müıe:ıkılı Himlc11lıur~ ile 
birlikte ... e inıktiu d ıı lıilinılc hir 
irıtİztim ile Almııııy.ıyıı iaılı• l'ltik · 
tcıı soarn birkaç sene nıı1nze\"İ lıir 
hayat ya~amış olan Geııernl J,ıı · 
dendorf ilk defo ) 932 dr " '" ~i nı· 
diki Alman devlet rei .. ile Lirliktc 

------------- " - İmanınız çelik gibi kuvvetli 
olsun, ~!illetler cemiyetinden nlwış 

olduıumuz vaıdfe, ( kooeeyin toplan· 
tısındıın evel .. bitecek, llaıayın temel 

l!İ)aEf't sahnesinde görünmü~. fakat 
bu görfioüş neılen e kendisi :için 

biç ele talihli olmamıştı. 
Ölmez Fransız ~airi Ş:ırl Bod· 

)er nef iıı bir 'iirirıde allıaıro~ ku~· 
)arından bahseder. Okynnusun en· 
gin ufuklannıla emsalsiz bir \ekar 
ile süzüle süzüfo uç:m hu ham 
ejderlerinin herhangi l1ir k111n ne· 

ticesfode bir gemiye !..onmak ve 

orada yürümek zarurctiıırlc kalınca. 
tayfalara nıaskaru olacak knıl ar fe. 
na ve acemi bir yürüyiişleri ,·arını ş!. 

Ilarh!meydaolannda Oky.ıııus 
ufuklanndaki alb:ıtro'u andıran 
General Ludendorf 8.iyasct eabaııına 
çıktı mı küpeşteler<le yürüyen aym 
ku~lar gibi acemi ve bcceriksi;r. 

olu,·or1 

" 1932 de başına geçtiği .Münib 

ibtililiııi yüzüne gözilne bulaştır· 
mıştı, ark.asından içi 11iyasi nıulıar· 
rirliğe dökmek istedi, dünyanın 
yakın bir atide ·hu ati şimdi mazi 
olmuştur• alacağı ıekil hakkında 
) azdığı bir kitahda ileri sürülen 
ıiyaıi kehanetlerden hemen hiçbi· 
risi tahakkuk etmedi. Kehanet eök· 
meyince General Ludendorf mes· 
leği deği,tirdi.. Peygamherli~e· baş· 
ladı. FHhakika .Mare~al Hinden· 
burgun bu kudretli muavini şimdi 
de Almant·ada hıristiyan aleyhtarı 

yeni bir dinin peygıımheridir. 
Kendi imzasını taııyan bir 

mecınuada birkaç yıldır hıriıtiyan· 

lık aleyhinde yazrııadı~ını bırakma· 
dı . Lııdendorfun fikrine göre, hı
ristiyanlık Almanlara dııardıın ge· 
len yabancı bir dindir ve bu din 
aeırlardanberi Alman ırkının a8alc
tini .bozan fıınillcrden en birincisi· 
dir. Alman ırkı asliyetini muhafaza ' 
etmek için hıristiyaulıktan uuklaş· 
malı, eski Cermenlerin hurafeleri 
içinden çıkıırılmı~ olan bir n e,·i 
asri putperesliğe avdet etmelidir. 

Bu f ikirlcr ne dereceye kadar 
doğrudur ve bunların hakikaten 
tatbiki Alman ırkım ne dereceye 
kadar tasfiye etmeye yarayacaktır, 
bunlar öyle suallerdir ki hiç hizi 
alakadar etmezler ,-e hem de etse· 
ler bile mevzumuzun haricinde ka· 
brlar. 

Ludendorf düne kadar Nazi· 
lerle küıkündü, Bnyeradaki mali· 
kinesine çckilmiı münze\i bir ha· 
yat yaııyor, aadece mecmuasında 
yukarıda hulisa ettiğimiz yeni dini 
propaganda etmekte iktifa ediyordu. 

Son onbeı gün içinde bu vazi· 
yet birdenbire değişti. Papalık ma· 
kamı Almanyada hıristiyanlığı hü· 
k.1lmet iıleriM herhangi bir tesir 
yapacak ıekilde resmi hayattan 
uzaklaıtırmak için alınan bu tcd· 
birlere karıı bütün Alman katolik 
kililelerine hitaben bir beyanname 

Hamdi Nüzhet Çançar 
- . Sona 3 inci ıalai/ede -

Başbakanımız G. ismet lnönü 
fstanhul, 19 (llusu6i) - Ba~· BeJgrad, 19 (Radyo) - Tilrk.i· 

bakanımız 1 met İnönü, çarşamba ye Başbakanı General İsmet lnönü 
siinü Belgnuldan döneceklerdir. ve Hariciye Vekili doktor Bay 
Bıış,·ekilimize, lıii) ük ieı ı kbal mc· Tevfik Rü~dü .Aras bugiln Yu· 
rasirui hazırlamyor. goslavyanın tarihi bir şehri olan 

Bulgar gazeteleri, ismet .lnönü· Dubrovnik ~chrini ziyaret etmişler 
nün Bclgra<l seyahatinden bahisle ve ~iıncliye kadar giirülmemiş teza· 
uzun makaleler y:ız.waktıı, mühim hiiratla istilı..bal edilmi~lerdir. 
kararlar vcrildi~ini kayJetmektc• Tür ki) e Başbak1toı, burada de· 
dirler. Aynı gazeteler, J3elgradc.la niz akademisini ziyaret etmişin ve 
İsmet İnönü ile Y ugoslu') a ricali yüksek teıııhüratla karşılanmışlar· 
ararında bir Balkan konlcderasyo· dır. General İımıet İnönü ve Bay 
nu teııiı için mutabık kalındığını Rüşdü Aras ile maiyetleri, Saray· 
iddia ediyorlar. 
---- --- ova tarikile Bosnaya hareket et· 

G V Ô l mişler ve yolıla Bayan ismet lnö· 
• .n..azım za p nfi il · Bay Stoyadinoviçin refikae: 

Bayan OJgaya mülaki olınu;lardır. Donanmamızm teftişine 
başlıyor. 

General Kazım Özalp 
İstanbul, 19 ( Hususi ) -

Milli Müdafaa Vekili General 
Kazım Özalp, İngiltere ve Yu· 
goslavya limanlarını ziyaret 
edecek olan donanmamızı ya· 

- rından itibaren teftişe başlı· 
yacaktır. 

General İsmet lnönü, Dosnaya 
mm·o.r;alatlarınıla beş binden fıızla 
müslüman tarafından hararetle kar· 
şılaumışlardır. Dayan Jamet İnönü 

Sonu 6 ıncı sahi/ede -
,-------------------~ 

Bugünlerde 

Hüsnü: abey 
Mevsimin en güze), en temiz yazıl 
mı,, en kuvvetli eeerlerinden biri .. 

Arkadaşımız Bayan Saime 
Sadiııiıı gazetemiz için haıırladığı 
bu nef ie edebi romanı büyük bir 
zevkle okuyacaksınız .. 

Meçhul 
Korsan! 

Şimdiye kadar birçok tefrika· 
lannı alaka ile takib ettiğiniz 

M. Ayhan, "Fırtına Ali,, biter bit· 

mez, size ondan daha zengin ve 
büyük bir macera ve deni• roma· 

oı verecektir. 

Şark paktı 
Hariciye Vekilimiz 
yakında Tahrana 

gidecek. 
lstanbul, 19 (Hususi) 

Hariciye Vekilimiz Bay Tev· 
fik Rüşdü Aras, yakında Tah· 
rana gidecek ve orada Efgan 
ve Irak Hariciye Nazırlarına 
mülaki olarak, parafe edilmiş 
olan şark paktını imzalayacağı 
gibi lranla yaptığımız birçok 
muahedeleri dt imza edecektir. 

-------
Kamutay toplantısı 

Ankara, 19 (A.A) - B.M. 
Meclisi bugün Refet Canıte· 
zin reisliğinde toplanmıştır. 
Radyoloji ve Radyom ve elek· 
trit<le 'tedavi ve di~r fi~oy· 
terapi müesseseleri ve: Baıve-
kalet teşkilatı ve vazifeleri hak· 
kındaki kanun layihalarının ikin· 
ci müzakereleri yapılmış ve 
kabul edilmiştir. 

Jandarma efradı hakkındaki 
kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren kanun layihasının ve 
şark demiryollan imtiyazı ile 
şirkete aid malların satın alın-
masına dair olan mukavelenin 
tasdiki hakkındaki kanun la-
yihasrnm da birinci müzakere· 
leri yapılmıştır. 

Kamutay çarşamba günü 
toplanacaktır. -----Sovyetler 
Berlin Ataşekommersi • 
yallerini geri çaGırdllar 

Berlin, 19 (Radyo) - Sov
yetlerin Berlin Ataşekommer
siyali, geri alınmıştır. 

ya:ası ikmal c<lilmi~ olttcRk:ır. Huna B. N. Menemencioğlu 
göre, i~mizi on be~ gün içinde bitireceğimizi ve IJatayrn, yakında 

hakkı olan refah idareıine kavu~acağıaı ümid ediyorum. Buna, bütün 

kuvvetimle çalıııyorum. Bu sefer, vazifemizi tamamen bitiraıiı olarak 

dönecı>ğimizden eminiın. 
Bi:ı, 1922 de akdettiğimiz muahededc Hatayı Suriyeyc vermedik. 

Bu itin, Suriye ile hiçbir alikası yoktur.,, 

~ ~ 
Atina üniversitesi 

Yüzüncü yıldönümü bü
yük törenle kutlulandı -------------Kraldan sonra otuz memleketi temsil eden 

murahhaslar söz söylemişlerdir 

Yunan kralı Sa Majeste Yorgi 
Atina, 19 (A.A) - Atina Üni· 

veraite~ının yüıüncü yıldönümü 

ıenliklerinin ilk günü olan dün 
akşam Avrupa ve Amerika Üniver· 
siteleri delegeleri Üniversitenin hü· 

yük '8alonunda toplanarak bugankft 
büyük toplantısında söz aöyliyecek 
hatipleri seçmiolerdir. 

Galatusaray-Fener berabere, 
Gençlerbirliği 1 - Beşiktaş O 

Saat 20 de delegeler Atina 
Üniversitesi oerefine yapılan muar.· 
zam feneralayında har.ır bulun• 
muşlardır. 

. Bu eabah eaat 9 da yıpılan 

ayinden sonra delegeler 'Oaiveni· 
tenin büyük salonunda toplınmış· 

lardır. Bu toplantıya biltiD Naur• 
Jar, elçiler heyeti ,.e Hkeri 'Ve 
eivil bütün )Ükaek dnlet memur· 
lan da iştirak cylemi~lerdir. 

Ooğansporlular, Güneşi 
5-3 mağlUb ettiler --Doğanspor, pazar günü çok 
giizel bir oyun çıkardı 

Dof anıpor ..,. Giineı ogane•ları bir arada 
- Yaz111 ıpor ıUtunlarımızda 

Bilahare Kral refakatinde aile· 
si erkanı ve Başvekil 1\letakeae ol· 
doğu halde ealonn gelmiı ve alkıı· 
}arla karşılanmıştır. 

ilk olarak söz alan Kral e&• 

cümle demiştir ki: 
- Milli Ünivcrşitenin kurııloıu· 

nun yüzüncü yıldönümünft kutla· 
yan milletin sevincine hntün kal· 
bimle • i~tirak etmekteyim. Delege• 
]ere eamimi surette bo~eldiniz 

derim. Üniversitenin memlekete 
yaptığı hizmetlerden Jolay ı millet 
Üniversiteye minnettardır. 

Kral. Üui\lcr itenin banilerini 
de hürmetle yadetmiı ve sözlerini 
Ünh·ersiteye mes11d ve bayırlı faa· 
liyetler temennisi ile bitirmiştir. 

Müteakiben eıra ile Maarif 
Nazırı Atina DıışmetrepoliJi, Pat• 
rilr.hane delegeleri, Fransız Maarif 
Nazın B. Zay, Ünivere.iteye akade· 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -



...-sa~a2 .......................................... ... 

• 
lzdivaclar 

1 

- İzdivaç mileasescsioio kökfi nedir? 
Bunu hana, bir luıriim sormuş. Uzun bir mektubun ibtiva ettiği 

fikirler arasmdn böyle hir sual var •• 
Derhal kestirme bir cevab vereceğim: 
İzdivaç müe esesioin kökü, onun hakikaten iyi kurulu§unda mev· 

cuddur. Yani bizatihi kendi indedir. Kanunun rotil, onu himaye etmek. 
sağlam durma mıı yardım elini uzatmak ve yıkılırken, haklıyı haksızı 

ayırmak, geriye knlanlan kurtarmaktır .. 
İzdivaç., herveyden evel, iyi bir ahenk ister. Çiftler arn11nda ahlak. 

fikir, ruh, fizik: terbiye ye telakki aheııginin yokluğu, ckslıt veya faz. 
la1ığı, derhal bu miles e eyi eart1ar. 

Ben, ~yn ayn ikişer iyi insan olan ne çiftler bilirim ki, aile çatısı 
altında, geçimsizlik gibi müdhi§ bir ıstırabın, bir buhranın içinde yu· 
vıırlanınaktadırlar. Onlnnn karakterlerinin, yaı ve başlanmn gösterdiği. 

fark, tn.ıdıklan iyi in n ruhuna rağmen, iı:ı.livacın saadetini tatmalarına 
engel olmnktndır. 

Doktor değilim amma, geçimsiz ailelerde de çocuğun, bu l zad ar· 
zeden iki ruhun veraseti ile normal olrnadıldannı da bilirim:. 

Yekdiğerini sevmiycn, yekdiğerinden tamamile ayrı düşünen, 

bedeni ve ruhi forklnn bilyük olan ailelerde., çocuk, her ikisinden ayn 
ayn p rçalnr alarak, aileye bir garibe ,eklinde dütOyor. 

Medeni bir cemiyetiz. İzdivacı yavsı yavao hi i, marar.i illetlerden, 
menfarıt v diğer bazı te~irlerden kurlarotrak oua aağlnm, aıhhıtli bir ıek.il 
,.e renk vermckliğimiz lazımdır. 

Te yalnız başına aşk, ne de para bir yuva kuramaz .. İzdivaç, her 
ferdi bayatın en çok düşündürmesi icab eden bir keyfiyettir. Bugün, 
kendi çatıcıı içincle rnbnt ızlık geçiren her çift iyi dil finememckli~in ceza. 
tıını çekiyor demektir. Bir ömür boyunca duyulıacak ezaya, elbette ki, 
körOkörilne boyun eğilemez. ** 

Aryai Atoml 
Maddenin en küçük parçası 

olan Atom, Arya'i midir?. 
Alman profesörlerine gelince, 

bu hususta müsbet cevab ver· 
mektedirler. Bunlar arasında 
doktor Strat: 

- Artık Almanyanın tabi· 
iyatından Aryai olmtyan Atom· 
lan da atmak sırası gelmiştir. 
Çünkü bir takım Atomlar 
vardır ki Aryailere hiç benze
memektedirler. 

Demiştir. 
Cam devril 

Taş devri geçti, maden dev· 
ri de artık geçiyor! Maden 
devrinin en son faslı, demir 

· ve çelik devridir; fakat mahak
kak ki, bu devri cam devri 
takib edecektir. 

Şimali Karolin üniversitesi 
profesörlerinden Greves Vol· 
ter, Amerikanın 93 üncü kim· 
ya kongresinde bu müjdeyi 
vermiştir. 

Londradaki Kıristalpalas, 
yeni cam devrinde bir yer tu· 
tamıyacaktır. Çünkü Amerika
nın Hüdson şehrinde camdan 
bir tünel yapılacaktır. 

Cam; bundan başka 1939 
Nevyork sergisi inşaatında çok 
mühim bir rol oynıyacaktır. 

Çiçekler 81emi 
Bir çiçek mütehassısı, çiçek 

envaı hakkında bir takım ra
kamlar neşretmiştir. Bu rakam
lara göre, eski dünyada, [Ya
ni Avrupa, Asya ve Afrika 
ile Avustaralyada] 4300 cins 
beyaz, 951 i sarı, 823 ü kır· 
mm, 494 ü mavi veya açık 

mavi renktedir. Fakat bu ra· 
kamların bir de fena ciheti 
vardır. Bu 4300 çiçekten yal
nız 420 sinin güzel kokusu 
vardır. 2300 ü kokusuz ve 1500 
cinsinin de kokusu az veya 
çok olmak üzere fenadır!. 

Fare alhn yer mi? 
Kanadada Rişar Conson is· 

minde bir kuyumcu 3000 frank 
kıymetinde altın tozunu bir 
dolaba koymuş, bir müddet 
sonra azaldığını görmüştür. 

Yapılan tetkikatta dolabın 
zorlanmadığını göstermiş, ku
yumcu altın tozunun bir de
rece daha azaldığını görmü~-

~ür. Halbuki:bütün gün dolabın: 
başından ayrılmamış, dolaba 
da başka hiçbir kimse el sür· 
memiştir. 

ikinci bir tetkikatta, altın 
tozunu farelerin yidikleri an· 
laştlmıştır. 

· Kırlangıçların rekoru 
Kırlangıçların en seri kuş 

olduğu iddia ediliyor. Halbuki 
Fransız fen Akademisi bu r~· 
korun Rusyaya mensup bir 
nevi kargalarda olduğunu tes· 
bit etmiştir. Bu kargalar, kır· 
langıçlardan çok seri imişler. 

-------
Ahır ve hayvanları 

yakanlar 
AOırcezada muhakeme 

edilecekler 
Torbalının Şehitler köyünde 

oturan emekli yüzbaşı Bay 
Osmanın ahm ile içindeki 
hayvanatını ve :ziraat aletlerini 
yakmaktan suçlu Arapçı kö
yünden Osman oğlu Mustafa 
ve Bekir oğlu Osman ve bun· 
ları tahrik etmekle maznun 
Hasan Ali f zmir Ağırceza mah
kemesinde muhakeme edilmek 
üzere Torbalıdan lzmir hapi
sanesine getirilmişlerdir. 

Bay Cemal 
Bir müddettenberi şehrimiz

de bulunan ve Bulgurca çift
liği arazisi meselesinden doğan 
ihtilafların halli için tetkikler 
yapan tapu ve kadastro umum 
müdürü Bay Cemal, dün An
karaya gitmiştir. 

r ' Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Zühre ile utared arannda 
mil§tcrek bir tesir bugiln bizi ge· 
ne oaeırtaeaktır. Bilerek, bilmiye· 
rek: bir bedbinlik. bize hukim 
olacak 'e çok iflerde de hu bed· 
binlik hoş çıkmıyacakur. Bununla 
beraber mukadderatıo hugfin için 
bize temin edeceği iyi noktalar 
da yok değildir. 

Bugiln doğacak çocuklar .laa
k:anı; ve hırçın olacaklardır. Çoğu 
idari iolere intitıah edecekler ve 
nnmuaklir insanlar olacaklardır. 

.Fakat hayatlarında daima doğra 
olwnnıo kurbanı orduklarım iddia 
edeceklcrair. 

Memurlar ve 
harcırah 

-
Bir yerde mahsul~hasa-

v 

ra ugrarsa .. 
Harcırah ted(~e emri Müstahsılların - a_r_a_z_i_ vergileri 
gelmedenteblıgatya. t k• d•I kt• 

pılmıyacaktır er ın e 1 ece ır 
Nakil ve tahvil edilen me· 1833 numaralı arazi vergisi mahsulün idraki hangi mali 

murlara harcırah tediye emri kanununun beşinci maddesi senede vaki olacak ise o mali 
verilmeden memuriyet emirle- mucibince terkini lazım gelen senenin vergileri için yapılır. 
rinin tebliğ olunmaması 1559 arazi vergileri için tefsire ma· Binaenaleyh herhangi bir sene 

numarah kanun iktizasındandır. hal olmadığma dair Büyük mahsulün, idrakinden sonra, 
Bazı dairelerce bu esas daire- Millet Meclisince bir karar yeni mahsule hazırlık devre
sinde muamele yapılmadığı verilmişti. Bu karar münase- sinde vaki olacak hasarlardan 
görülmüş ve Maliye Vekale- betile Maliye Vekaletinden Vi- dolayı mahsulün idrak edildiği 
tinden Vilayete gelen bir ta- layete bir tamim gelmiştir. senenin vergisi terkin oluna-
mimde, yapılacak muamele şu Kanunun beşinci maddesinde, maz. 
suretle izah edilmiştir: verginin terkinini icab ettiren 5 - Zeytin ve fındık gibi 

ec Nakil veya tahvil edilen arızanın mahsulata taalluk et- bazı meyva ağaçlarının sene· 
memurlara harcırah tediye em· mesi İcab edeceği yazılı ise de sine göre mahsulün tabiati 
ri verilmeden tayin emirlerinin mahsulat münhasıran tohum iktızası bazan az hasılat ver· 
tebliğ edilmesi 1559 sayılı ka- atmak suretile yetiştirilen hu· mesi, vergi terkinini icab ettir· 
nun muvacehesinde bir hüküm bu bata münhasır olmayıp zey· mez. Terkin yapılabilmesi için 
ifade edemiyeceğinden, yapılan tin ve meyva gibi ağaçtan ha- fevkalade bir arıza dolayısile 
bu tebligatın hükümsüz sayıl· sıl olan mahsulata da şamil mahsulün hasara uğraması veya· 
ması ve harcırah tediye emir- olduğundan mahsulün tanıa- hud ağaçların veya tohumların 
}erinin verildiğinin kendilerine men belirmiş olmasını zaruri mahsul verme imkanının mün-
tekrar tebliği, ikinci defa ya· kılacak takyidi mahiyette bir selip olmnst şartttr. 
pılacak olan bu tebligatın hüküm bulunmaması dolayısile 6 - Bundan sonra yapıla-
aynı zamanda tayin veya tah- fevkalade arızalar yüzünden cak idari tedkikat evrakında 
vil emrinin tebliği mahiyetinde mahsulatın meydana gelmesi bu cihetlerin sarahaten zikre· 
telakkisile 1108 sayılı maaş imkanı münselib olan hallerde dilmesi lazımdır. 
kanununun ikinci maddesine de vergi terkini cihetine gidil- •• -------
göre hareketleri için tayin edi- mesi, bu maddenin sarahati Olüm vak' aları 
len on beş günlük müddetin iktizasından bulunmuş ve bu .......... __ _ 

bu tarihden başlaması ve 0 sebeble tefsire mahal görül· Sulh mahkemelerine 
zamana kadar tahakkuk ede· memişti. 
cek maaşlarının da usulü da· Bu gibi afetlerin hasara uğ· bildirilecek 
iresinde ödenmesi icab etmek· ralbğt mahsulün idraki zamanı Ölüm vak'alarınm her hafta 
tedir.. hangi mali senede vaki ise mahalli sulh hakimlerine bil-

terkin edilecek verginin de 0 dirilmesi hakkında Dahiliye 
Kutuluk kereste senelere ait ve munhasır kal- Vekaletinden vilfiyete bir ta· 

ması tabii olduğuna karar ve- mim gelmiştir. Velayet, vesa
rilmişti. Vekaletin tamiminde yet ve miras hukukunu ala

kadar eden bu tamimde de· 
Romanyadan te. 

min edildi 
Romanyadan bu sene mu· 

vakkat kabul suretile ithal 
edilecek kutuluk kerestelerin 
temini işile meşgul olan lzmir 
üzüm karumu müdürü Bay Is· 
mail Hakkı Veral, ihtiyaca 
yetecek miktarda kutuluk ke· 
reste satın almıştır. Bu keres· 
tel erin f zmir limanma getiril· 
mesi için lstanbu1dan vepcr 
kiralanmak üzeredir. 

Yeni satış kooperatifleri 
teşkilatile meşgul olan ve şeh· 
rimizde bulunan lkttsat Veka
leti iç ticaret umum müdür 
muavini Bay Salah Cuhruk 
lstanbula gitmiştir. 

Su tarifesi 
Vekaletce ucuzla. • 

tılıyor mu? 
lzmir Su Şirketi direktörü, 

Ankaraya gitmiştir. Su Şirketi 
direktör.ünün bu ~idi§inin, yeni 
su tarifesi meselesile alakadar 
olduğu kuvvetle tahmin edil
mektedir. Su tarifesi metre 
murabbaı başına 15 kuruştur. 
Geçenlerde toplanan tarife ko
misyonu, yeni ücreti 13 ku· 
ruştan muvafık görmüş, fakat 
şirket direktürlüğü, komisyo· 
nun bu karıınna muarız kal
mıştı. Su tarifesinin her halde 
ucuzlatılacağı kuvvetle tahmin 
ediliyor. 

Esnf birlikleri 
için yeni bina yapılacak 

C. H. Partisi işçi ve Esnaf 
birlikleri, lsmetpaşa bulvarı 
üzerinde yeni bir bina yapa· 
caktır. Yeni binada, bütün te· 
şekküller için ayrı daireler, im
dadı sıhhi otomobilleri için 
bir garaj, bir bahçe, muayene
hane bulunacaktır. 

arazi vergisi kanununun be-
niliyor ki: 

şinci maddesi mucibince fev· " 22-2-934 tarih ve 2/220 
kalade arızalar dolayısile mah· sayılı kararnıımeye bağlt (ka· 
sulatı hasara uğrayan mınta· nunu medeı i in velayet, vesa· 
kaların arazi vergilerinin ter- yet ve miras hukukuna müte· 
kininde kanunun tatbik sure· allik hükümlerinin tatbik su· 
tine dair nizamnamenin 21inci retine dair nizamname)nin bi· 
maddesinin (B)fıkrası ile tefsir rinci maddesinin ilk fıkrasında 
kararı arasında tezad bulun· (adliye ve idare memurlarının 
duğu için bu gibi ahvalde resmi muameleler dolayıslle 
alakadarlar tarafından şu nok- muttali oldukları vesayeti müs-
talar üzerinden tetkikat yapı· telzim halleri bildirmek husu-
lacağ'ı bildirilmiştir: sundaki kanuni mükellefiyetleri 

1 - Vukubulan hasar, to· baki kalmak lizere nüfos me· 
hum ekmek suretile yetiştiri- murları, kendilerine haber ve· 
len mahsulata taalluk eylediği rilen ölüm vak'alarım ölenin 
takdirde tohumların &tılmış ol· aile künyesi ile beraber haf-
masından sonra vukua gel· tada bir mahallindeki sulh 
mesi ve fevkalade arızadan hakimine billdirirler, ölen nü· 
tohumların zarar görmesi ve fus itibarile orada mukayyet 
mahsul vermek imkanınının değilse nüfus memuru, ölenin 
münselep olması laztmdır. To- kayıtlı bulunduğu nüfus ida-
hum atılmadan evel vukubu- resini haberdnr eder ve ora· 
lan arızalar dolayısile vergı daki nüfus memuru, bunu ma· 
terkin olunmıyacaktır. hallindeki sulh hakimine bil-

2 - Hasar; zeytin, fındık dirir) diye yazılıdır. Evelce 
vesair meyva ağaçlannın mah· :yapılan tebliğata rağmen nü
sulatına taalluk eylediği tak- fus memurlarından bazılarının 
dirde fevkalade arızanın, ağaç- bu madde hükmüne riayetle 
ların mahsul verme imkanını ölüm vak'alarını mahalli sulh 
selbetmesi ve bu yüzden ağaç- hakimlerine ihbar etmedikleri 
lardan mahsul alınamıyacağı- anlaşıldığından, nüfus daire· 
nın tahakkuk etmiş olması İcab lerine haber verilen ölüm vak· 
eder. alarmın nizamnamenin sarahati 

3 - Henüz mahsul verme ve kanunu medeninin 364 
zamanı gelmeden hasıl olan üncü maddesinin hükmü dai
fevkalade anzalar dolayısile resinde her hafta muntazam 
verginin terkini cihetine gidi· ve kararnamenin neşri tarihi 
lebilmesi için, mahsulün idraki olan 8-3·934 tarihinden beri 
zamanının beklenmesi ve idrak bildirilmemiş kalan ölüm vak-
zamanı mahsul almmadığt tak· alarmın da hemen mahalli 
dirde nizamnamenin 2l inci sulh hakimliğine bildirilmesi 

maddesinin (E) ftkrası daire· lazımdtr.,, 
sinde zayiat derecesinin tes· Cezalandırıldılar 
biti lazımgelir. Çarşılarda yoldan geçenleri 

4 - Fevkalade arızalar do- zorla dükkanlarına davet eden 
layısile yapılacak satıcılardan beş kişi belediye· 

yüzünden 

2014/937 ~ 

G:. Ludendrof 
' . .' - Başı 1 nci sahi/ede -
neşretti ve bu beyanname ile Al· 

man katoliklerini kendi hükumet• 
lerine karşı bir oevi manevi mu• 
kavemete davet etti. 

Cenubi Almanya ba~tanbaşa 

kntoliklerle me kün olduıu ve Al· 
man katolikleri kiliseye fnzln .mcr· 
but bulunduğu için papalığın bu 
hareketi Alman re mi mebaf ilindc 
a~ikir bir tela~ uyandırdı. 

işte bu tela, n tieesindedir ki 
Alman dev:let reisi Bay llitlerle 
General Ludendorfun hanşmalnrına 
ve imparatorluk devrinin bu eski 
askerinin i ıni etrafında teveccüh· 
kar nümayi§ler yapılmnstna ~nhid 

olduk. 
Alman resmi mnkamau bu ha· 

reketlerile acaba pııpahk makamına 
bir nevj mukııbe mi yapmak isti• 
yorlnr?. 

Eğer f ilbakika makead :bu ise 
hu takdirde pek yakın zamanlarda 
Almanyada bıristiyanlık nleyhindo 
büyük bir faaliyetin belirmesine 
intizar etmek lazım gelir. 

Papalık makamı Romadn bu· 
lunduğu vo ister ieteme.z Roma bil· 
kômctioin tesiri altında kaldığı için 
Almunyndan beklenen hu mukabil 
hareketin Almnnya·ltnJya mihverini 
ne dereceye kadar sarsacağı dü~ü· 

nülecek bir meseledir. 
General (Göringin) yakmda Ro· 

mayı ziyaret edeceğine göre Al· 
manynnıa bir tarnl ton papalığa 

kar,ı mukabil tedbirlerini hazırla• 
makla Lerabcr diğer taraftan 81rf 
Roma-Berlin mihverini ear&ntılnr· 

dan muhafaza etmek için daha evci 
Roma hükumeti ile temas etmek 
İ6tecliği anlnftlıyor. 

l\lulıakkak olan şu ki General 
Ludendrof çok knn~ık bir zııman• 
do eiyuset 6llhoesine tekrar çıktı. 
Eğer hu defak.i çıkı~ı da Almanya· 
ya Roma·Berlin mihverini ıuya dll· 
oürmeyc mnl olmauıa Almanlar 
kendilerini ucuz kurtulmu~ telakki 
etmelidirler. 

Hamdi Nüzhet Çançar ---······ Ormanlar ve 
köylü 

Yolsuz kat'ıyata 
meydan veril. 

miyecek. 
Haziranda mer'iyyet mevki

ine girecek olan orman kanu· 
nunun yanlış anlatılmış ve an· 
laşılmış olmasından, köylünün 
birkaç senelik odun ihtiyacını 
temin maksadile Devlet or· 
manlarına saldırdığı, yo1suz 
ve kanunsuz kat'ıyat yaphğı 

anlaşıldıçından, Ziraat Vekaleti 
Valiliklere bir tamim gönder
miştir. 

Vilayetimize de gelen bu 
tamimde, Cumhuriyet kanun· 
!arının bütün köylü ve halk 
ihtiyaçlarını temin ettiği, boş 
yere vehme kapılarak memle
ket servetinin baltalanmasının 
da cezayt icab ettirdiği bildi
rilmekte ve vilayet dahilindeki 
ormanlar üzerinde çok sıkı 
tekayyütlerde bulunmak üzere 
alakalı memurlara tetkikler 
yaptırılarak kat'ıyyat vaki ise 
tahriblerin derecesinin tcsbiti 
ve suçlular ile bu vaziyeti hoş 
gören memurlar hakkında ta· 
kibata geçilmesi ıçın azami 
tedbirler alınması bildirilmek
tedir. 

Hamid gecesi 
Yarın akşam Halkevinde 
bUyUk şairin hatırasını 

yadedelim 
Yarınki Çarşamba günü ak

şamı saat 20,30 da büyük ve 
layemut şairimiz Abdülhak 
Hamidin ölümü münasebetile 
Halkevinde ( Hamid gecesi ) 
tertip edilmiştir. 

Büyük şairin ölmez hatıra· 

sını yad için lzmir gençliğinin 
tahminimiz fevkiinde bir ka· 
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Çiçekler içinde 

Canlanmış bahar 

Montrö konferansı müza B Mayısta 
k · . d d. imparatorluk senei devri· 

Bir çiçek bahçesinde bir 
yığın çocuk arasmda bir ço· 
cuk gibi koşarken gözlerim 
sana takıldı. 

erelerıne evam e ıyor yesmı tes'id edecekler .. 
Roma, 19 (Radyo) - ltalya 

Koşmaktan yanakların kızar

mış, gözlerin parlamış ve du
dakların alevlenmişti. 

Bu hafta sonunda kapitülasyon· 
ların ilga şekli tesbit olunacaktır 

Montrö, 19 (Radyo) - Mısır kapitülasyonlarının ilgasını 
müzakere etmek üzere toplanan konferans, bugün de mesaisine 
devam etmiştir. Adli ve teknik komitelerinin yaptıkları top· 
lantıda, kapitülasyo ıtann ilgasından sonra bir müddet için 
ipka edilecek olan muhtelit mahkemelerde kullanılacak diller 
müzakere edilmiştir. Müzakere neticesinde, Arapçadan başka, 
Fransızca, lngilizce , .e Jt"lyanca kabul edilmiştir. 

Bıından sonra 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddeler müza· 
kere edilmiştir. Bu maddelere göre., muhtelit mahkemelerde 
biri Mısırlı ve diğeri ecııebi olmak üzere iki hakim ve aynı 
şekilde iki avukat bulundurulacaktır. 21 nci maddenin müza· 
keresi talik edilmiştir. 

Bu haftn sonunda kapitülasyonların ilga şekli tayin ve tes
bit olunacaktır. 

Kontrol, dün geceden 
itibaren başladı 

Dün bir ltalyan filosu ispanya 
sularına hareket etti. 

Roma, 19 (Radyo) - Ade
mi müdahale komitesinin karar 
verdiği ispanya kontrolu bu 
gece yarısından itibaren tatbik 
edilecektir. 

K~ntrol, Portekiz hudud ve 
sahilleri müstesna olmak üzere 
bütün kara hudutlarına ve s&
hillere tatbik edilecektir. 

Deniz kontrolunu İngiltere, 
Fransa, ltalya ve Almanya 
harp sefineleri yapacaktır. 

Bütün Ticaret sefineleri mu
ayyen limanlara ve ancak kon-

troldan geçmek şartile uğra
yabileceklerdir. 

İtalyan sefineleri Fransız 
hudutlanndan Evropoe bur-

nuna kadar ve Minorka ada
ları da dahil olan mıntakayı 

kontrol edeceklerdir. Bunun 
için bir ltalyan filosu ispanya 
sahillerine hareket etnıiştir. 

Suriye Parlamentosunda 

Müşahidlerin Hatay hak
kındaki raporunu kabul 

etmiyorlarmış 
--------

Suriye Başbakanı parlamentoda izahat 
verdi. Bizim için neler söylediler? 

Şam, 19 (A.A.) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

" Başvekil parlamentoda 
beyanatta bulunarak Milletler 
cemiyeti müşahitlerinin isken
derun sancağı üzerindeki ra
poru neticelerini kabul etmek 
istemediğini bu neticeyi Suriye 
için gayri kabili kabul telakki 
eylediğini bildirmiş ve hu hü
kumetin kati surette Fransa, 

Suriye ve Türkiye arasında 
üç taraflı anlaşm1ya ve Türki· 
ye ile dostane komşuluk mün
asebetleri idame ettirmiye bağlı 
kaldığım ilave eylemiştir. 

Fransa· Suriye münasebetle-

ANADOLU 
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Günlük siyasal gazete 

Snlıip ve bnşyaır.sanı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ,.e yazı işleri 

müdürii: Hamdi Nüzhet Çnnı;.ar -İdarehanesi: 

rinden hahseden Başvekil şun
ları söylemiştir: 

- Fransız devlet adamları 
nezdinde bize karşı çok iyi 
hissiyat bulduk. istiklalimiz 
yolunda Fransız devlet adam
larının açık muzaharetlerine ve 
işbirliklerine emin olabiliriz. 
Heyetimiz bu kanaate Fransız 
devlet adamları ile askerime
seleler ve harici münasebetler 
üzerinde yaptığı konuşmalar 
neticesinde varmıştır. 

Bundan sonra söz alan bir 
çok hatipler Türkiyenin hattı 
hareketini protesto etmişler, 
Fransız dostluğunu tebarüz 
ettirmişler ve F rnnsaya hattı 
hareketinden dolayı teşekkür 
eylemişlerdir. ----

ve Etyopi imparatorluğunun 
birinci senei devriyesi 8 Ma· 
yısta fevkalade surette tes'id 
edilecek ve bu münasebetle 
birçok abidelerin küşad mera· 
simi de yapılacaktır. 

8 Mayıs günii akşam üzeri 
kral ve imparator sıfatile Vik· 
tor Emanuel alay bayraklarına 
madalyalar verecektir. 

Müstemleke askerleri de 
Venedik meydanında 9 Ma
yısta bir geçid resmi yapa
caklardır. 

Fransız umumi eF
kô:rı heyecan içinde 

bulunuyor 
Paris, 19 (Radyo) - Fran

sız efkarı umumiyesi, dahili 
vaziyetteki karışıklık hasebile 
müteessir ve müteheyyiç bir 
haldedir. 

Bazı gazeteler, bu hadise
ler dolayısile Adliye ve Da-
hiliye Bakanlarını şiddetle 
tenkid etmektedirler. 

Cumhuriyet merkez 
bankasının tebliği 
Ankara, 19 (A.A) - Cum

huriyet merkez bankasının 
12/4/937 tarihinden itibaren 
Almanyadan gelecek kredili 
mu varidatta: 

1- istihlak maddeleri için 
üç ay vade, 

2- Bunlar haricinde kalan 
m:-.ıddeler için mukavelelerinde 
muharrer vadeleri kabul et
mekte olduğu bildirilmektedir. 

Lindbergin 
muvaff akıyeti 

mUnaı::ebetile yapılacak 

tayyare hareketi 
Roma, 19 (Radyo) -Atlas 

denizinin 1927 de Lindberg 
tarafından ilk defa geçilmesi
ni-te-sit°-içi;- yap~la~ak'b~yneı: 
milel tayyare hareketi ~talik 
edilm~~tir. Alakadaridevletler· 
den hiç birisi bu harekete 
hazır tayyare bulundurmadığı 
halde yalnız ltalya 9 tayyare 
hazırlamış bulunmaktadır. 

Prens Nikola ltal
yada yerleşecek 
Bükreş, 19 ~(Radyo)-Prens 

;,Nikola ve yeni zevcesi, ftal
yada yerleşmeğe karar~ ver· 
ınişlerdir. 

Arkandan, önünden ince 
ve masum bir kahkaha tufanı 
dalgalanıyor ve sen o çiçek
ten bu çiçeğe sıçrayan yara· 
maz bir kelebek gibi oradan 
oraya koşuyordun .. 

Bir kelebek .... Fakat hayır, 
sen bir kelebek (>lamazdın 

' belki ancak kelebekler sana 
benzeyebilirdi. Renk imtizacına 
bir nünıune diye gösterilen 
tabiatin bütün kelebekleri 
gelsinler <le renklerinin örne· 
ğini senden alsınlar. Renkler 
biribirlerilc nası\ imtizaç eder 
ve hepsi birden nasıl göz 
kamaştırıcı, ruh alıcı ve hatta 
can yakıcı bir ahenk alır, 
senden öğrensinler!.. 

Koşuyordun. EtrBfında o 
mini mini kahkahalar sana 
tempo tutuyordu. Sanki koşan 
sen ve ç.ocuklar değildiniz, 
bahçenin bütün çiçekleri ka· 
nadlanmış uçuyor gibi idi. 

Fakat gene hayır... Ayak
larına serilmiş, sendeki renk 
ahengine hayran hayran bakan 
o biçare çiçekler sana nisbetle 
ne kadar sönük, ne kadar 
zavallı idiler.. Onların her 
birinde ancak bir renk vardı, 
halbuki sen hepsinden bir 
renk almış, yok öyle değil, 

bütün renkleri o ufacık yüzün
de toplamış yalnız bir çiçek; 
bir çiçek değil, bir demet 
çiçek gibi idin. 

Oh ey çiçeklerin, kelebek
lerin ve ... kadınların en güzeli, 
eğer bizzat bahar tecessüm et· 
mek isteseydi veyahud şiir 

dediğimiz güzellik zübdesi 
kanadlanmaya özenseydi, dün 
o çiçek bahçesinin ortasında 

ancak sana benzeyebilirdi, 
sana benzemekle kemalini bul
muş olurdu!.. 

Sen bizzat bahardınl Bizzat 
baharsını.. 

H. N. Ç. 

B. Delbos 
BugUn siyasT vaziyeti 

izah edecek 
Paris, 19 (Radyo) - Blum 

kabinesi yarın Elize sarayında 
Cumhurreisi Bay Lebrunun 
riyasetinde toplanacak ve Bay 
Delbos siyasi vaziyeti izah 
edecektir. 

Hava seferleri 

Hazırlanan yeni projede 
ne gibi kayıdalr var? 

Türk topraklarında bu işi yapmak, yal
nız Türk vatandaşının hakkıdır 

lstanbul, 19 (Hususi) - Hükumet, hava seferleri için bir 
proje hazırlamıştır, bu projeye göre, Türk topraklarında ha
va seferlerile iştigal eylemek, yalnız Türk vatandaşlarının 
hakkıdır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde hava limanları tesis edi· 
lecektir. Şehirlerle halk kitleleri üzerinde akropasi hareketler, 
yeni projede şiddetle menedilmiştir. 1:r.mir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk J>artisi hinnı;:ı iı;indc 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Posta kutu u 405 

B. Delbos 
Sefirimizi kabul etti 
Paris, 18 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı B. Delbos öğleden son
ra Türkiye büyük elçisi Suad 
Davazı, müteakıben de Ro
manya elçisi Cesianoyu kabul 
ederek kendilerile görüşmüştür. 

, .. , 
ABONE ŞERAiTi 

Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 
ybğı 500 kuruştur. 

Yabancı memleketler için senelik 
abone ücreti 27 liradır 
Heı rcrde 5 kuru,tur -Günü ı;eı;ruiş nübhalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MA'J'BAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Dotor Şaht 
Korporasyon lehinde 
Münih, 19 (Radyo) - Dok

tor Şaht, bugün Alman tüc
carları konferansına riyaset 
etmiş ve irad ettiği nutukta: 

" Korporasyon lehindeyim. 
Bu şekilde çalışacağım ... 

De•iştir. 

1937 Beynelmilel Paris sergisi 
( Mayıs • lkinciteşrin ) 

Sergiyi ziyaret için gelecek ecnebilere gerek Pariste ve 
gerek Fransanın diğer şehirlerinde birçok iktısadi faydalar, 
vesaiti nakliyede ve aynı zamanda on defa sergi duhuliye
sindc yüzde elli tenzilat temin eden (Hususi kartlar) ı almak 
ve bu hususta fazla malumat edinmek istiyenler, her gün 
saat 11 den 12 ye kadar lzmir Fransız başkonsolosluğu kan-
çılarya şubesine müracaat edebilirler. 20-27-4 

Sayfa 3 

Museviler ve Türkçe 

Bir vatandaş, kanun i<uv 
veti lazımdır, diyor 

----.-:----
Türk dili ile konuşmak, milli ve 

vicdani vazifemizdir! 
İsminin yazılmasını istemi· 

yen Musevilerden bir zat, Mu· 
sevilerin Türkçe konuşmaları 
lüzumu hakkında muharriri· 
mize şu beyanatta bulunmuştur: 

- Musevilerin Türkçe ko
nuşmaları, hiç şüphe yok ki, 
çok elzemdir. Şimdiye kadar 
bu hususta söz söylemiş olan· 
lann fikirlerini hulasa edecek 
olursak, bütün Musevi unsu
runun bu noktada müttefik 
olduğunu .colayca nnlıyabiliriz. 
Lakin, buna rağmen, umumi 
intiba, tesirini güç ve geç gös· 
teriyor. Halbuki biz, daha 
başka türlü bir netice bekler
dik. Binaenaleyh, bu işe biraz 
da kanun kuvvdi katmak la
zımgeldiği kanaatindeyim. 

Gerçi, Türkçe konuşmak 
istiyenlerin adedi günden gü· 
ne çoğalıyor. Fakat, konuş
mak istemekle konuşmak ara· 
sında büyük bir fark vardır. 
Kuru bir arzu, hiçbir şey ifade 
etmez. Matlub olan, arzu dai
resinde hareket etmektir. 

Bana kalırsa, Türkçemizin 
tamimi için ya hükumet tara
fından zecri bazı tedbirler 
koymak veyahud da, Türkçe 
bilen Museviler, lspanyolca 
konuşanları yola getirmek için 
onlarla konuşurlarken daima 
Türkçe mukabele etmek ve 
İspanyolca konuşmakta ısrar 
edenlere hiç cevap vermemek· 
tir. Aksi takdirde bu işin se· 
meresini pek geç görebilece· 
ğiz. Halbuki umumun <.rzusu, 
lspanyolcayı bir an eve! kal
dırmak ve onun yerine, kendi 
dilimizi ikame etmektir. Bu 
ise, arzuya bırakılmış bir key
fiyet olmamalıdır. 

Cumhuriyet devrinde herkes 
düşündüğünü serbestçe söyli
yebilir. Bu itibarla ben de 
düşüncemi açıkça söylüyorum. 
Bu, benim şahsi kanaatimdir. 
Belki de yanlış düşünüyorum. 
Fakat görüyorum ki, Tük di· 
linin tamimi hususunda hüku
metin aldığı yüksek tedbirlere 
biz, pek az yardım ediyoruz. 

ANADOLU - Bu şan mü~ 
lakatla Musevi vatandaşların 
Türkçe konuşmalarına ait an· 
ketimizi kapatıyoruz. Gaıete· 

mizin bu husustaki samimi 
neşriyatının vatandaşlar ara· 
sında iyi bir alaka ile karşı. 
landığını gördük. Musevi va· 
tandaşların, bu yeni hareket 
iizerindc ısrarla durmalarını ve 
artık Tüı kçe konuşmağı bir 
milli vazife olarak telakki et
melerini bekliyeceğiz. Gazete· 
miz, kendill'rinin bu hareket
lerine her surette müzaheret 

edecek ve çalışmalarına sütun
larında her zaman yer vere· 
cektir. 

Türk dili, Türk milletinin 
dilidir. 

Gümrük siperleri 
Kolayca kaldırılmıyacaktsr. 

Londra, 19 (Radya) - Mor· 
ning Post gazetesi, gümrük 
harbinin nıhayetlendirilmesi 
hakkındaki beynelmilel mesa
iyi tetkik ederek: 

.. Bu mesele henüz ihzari 
mahiyette olduğu halde bir 
çok müşkülatla karş1laşmak· 
tadır. 

Birçok devletler gümrük si
perlerini hükümsüz ilan etmek
te büyük tereddüdler göstere· 
ceklerdir: 

Bu mesele üzerinde mi; ıı
kerat beyhude vakkit kaybet
mekten başka birşey temin 
etmiyeccktir. 11 Demektedir. 

B. Titülesko 
için suikasd hazırlamışlar 

Bükreş, l 9 (A. A.)- Demir 
muhafızlara mensub on lejyo
nerin muhakemesi esnasında 
şahidlerden biri lejyonerlerin 
Titüleskoyu öldürmek istedik
lerini söylemiştir. 

Maznunlar birkaç ay evci 
muhalif bir grub teşkil etmiş 

olan Mişel Stcleskoyu öldür
müşlerdi. 

Şahid, Steleskonun Demir 
muhafızlar teşkilatından tarde
diJmiş olduğunu ve Titülesko-
yo öldürdüğü takdirde teşkilata 
alınacağının kendisine vade-
dildiğini !asrih etmiştir. 

B. Miklô:s 
Peşteye gidecek 

Peşte, 19 (Rndya) - Avus· 
turya Cumhurrcisi Bay Miklas 
3 Mayısta Peştcye gelecek ve 
Amiral Hortiye iadei ziyaret 
edecektir. 

Bay Miklas Peştede üç gün 
kalacaktır. 

Primo Derivera 
Hakikaten idam edilmif •• 

Salamanka, 19 (Radyo) -
fspanyol Faşistleri Meclisi Ma
noel dö EviJyayı reis ilan et
mişlerdir. Sabık reis Primo 
Deriveranın idam cd ildiği ta· 
hakkuk etmiştir. 

TAKVİM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 

.Ni an 7 Sc r 8 

Memleket kurtulduktan son
ra Türk Musevileri, hiçbir ta
raftan en ufak bir telkin gör· 
meden bu işi aralarında ba
şarıp meydana çıkaracaklar, 
Türk birliğine aykırı ne varsa, 
ateşten sakınır gibi ondan 
sakınacaklard1. Gerçi eski bir 
alışkanlığı birdenbire söküp 
atmak kolay değildir. Ancak 
düşünülmeli ki, Türkiyedc ya
şıyanlar ve hem de Türk te
baası olanlar, mutlaka bu 
memleketin resmi dili olan 
Türkçeden başka lisan konuş· 
mamakla mükelleftirler. Bunun 
aksini yapmak, umumi tema· 
yülata aykırı hareket etmek 
demek olur. Böyle bir hare
ket ise, aklıselimin kabul ede
ceği birşey değildir. -Dilimizin tashihi için bele
diyelerin de bazı tedbirler 
alması iktiza eder. Bilhassa 
çarş1 ve pazarda Türkçe ko
nuşmak mecburiyeti ihdas edi
lir ve aksine hareket edenler 
için cezalar tertip olunursa, 
çok iyi olur. Bence, bundan 
daha müessir ve maksadı te· 
mine kafi hiçbir tedbir ola-
maz. 

-

1 
9 
3 
7 

NİSAN 

20 
Salı 

'Evkat Ezan'~ ~at Ezao Vasa 

'
Guııeş 10,22 5,13 akşam 12 18,5 
ö~le 5,20 12,12 yataı 1,39 20,3 
ikindi 9,06 15,59 imuk 8,38 3,2 

• .. , .................... illi 
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İspanya harbi Seferihi /nebolu faciası 

• z • b 
y 1 ri 

bardıma 
'Ce- sardayağmur Maz unların 
etti Kükürt fi;ti yiiksek. lerıne dün d 

uh me 

Liberaller, Baldvin hükumetinin, Bilbao 
ablukasrna yardım ettiğini iddia ediyorlar 

Seferihisardan yazılıyor: 
Bir torba kükürt bura Ziraat 

Bankası tarafından 355 kuruşa 
satılıyor. Halbuki lzmirde tor· 

am edİ 'Bu akşamki program 
• • lstanbul radyosu 

lstıkbal vapuru kaptanı B. Mus- Gündüz neşriyatı: Saat 12,30, 

Madrid, 18 (A.A.) ~ Ara· limatı almışlar ve ancak gide- bası 330 kuruştur. Buna 10· 15 
tafanın söv/edikleri mühimdir 14~ halk t~rküler~,. havadisler, 

J' plakla hafıf musıkı. 

aon cebhesinde hü1·umet kuv· cekleri limanın o"'nüne geldı"k· k d"I lnebolu faciası maznunların· /) ~ uruş nakliye ücreti ilave e ı · 
vetleri lsiedo ve Lidon kasa· leri vakit sahile yaklaşmaları se bile kükürdün torbasının dan Mehmed ile suç ortakla-
balarile Gordo tepesini işgal tavsiye olunmuştur. burada ancak 340_345 kuruşa rının muhakemelerine dün şeh· 
etmişlerdir. Bu tepe sevkul· Bu talimattan maksad kon- l l A d rimiz ağırceza mahkemesinde satı ması azımgelir. ra a 
ceyş noktasından büyük bir trola memur hnrp gemilerinin bağcı aleyhine lO· lS kuruş devam edilmiştir. Bu celsede 
ehemmiyeti haizdir. Bir asi işini kolaylaştırmaktır. bir fark vardır. fstanbul ağırceza mahkemesi 
tayyaresi düşürülmüştür. Londra, 18 (A.A.) - Is· B 1 k 1 vasıtasile ifadeleri alınmış olan ağcı ara ço lüzumlu o an l 

Asi topçu kuvvetleri hüku · yol asi donanmasının Bılbao stikbal vapuru kaptanı Bay kükürd fiatinin haddi layıkına 
n et merkezini l omdıman et- etrafındaki Ablukasını zorla- Kadir oğlu Bay Mustnfanın ifa· indirileceğini umarız. 
meğe devam etme;ktedir. Bir mağa teşebbüs eden lngiliz § B b desi okunmuştur. Çok mühim . urada son günlerde aş 
kaç kişi ölmüştür. Levelyn vapuruna f ngiliz tor· k l d l olan bu ifadede kaptan Bay gösteren çe irge erle müca e e 

Hükumet bataryaları asile- pidoları tarafından hareket l k d Mustafa, şu izahatı veriyordu: yapı ma tadır. Mücadele en 
rin Üniversite mahallesi ile ettiği limana dönmesi için ya· · d"d · · · I 1 - Vak'a gecesi saat 22 şım ı en ıyı netıce er a ın· 
muvasala temin etmek üzere pılan tavsiyeyi liberal mebus· raddelerinde vapurum İzmir mıştır. 
Manzanares üzerine kurduk· iarın en ileri gelenlerinden Bugün kaza merkezine ve limanından hareket etti. Kös· 
lan köprüyü müessir surette Harris bugün Nevportta söy- köylerine bol yağmur yağmış, ten adasına yaklaştığımız sıra· 
ateş altına almışlardır. ledi;r..; bir nutukta protesto k b da bir vapurun tur yaptığını ~· ço tan eri susuz bulunan top-

Valensiya, 18 ( A.A. ) - ederek demiştir ki: rağı bol bol sulamıştır. Çiftçi gördüm, 200·300 metreye ka· 
Hava Nezareti hükumet tay· "Hükumet Edenin ağzından pek memnundur. 

1
dar vapurum yaklaştı. O vakit, 

yarelerinin Aragon cebhesiyle ticaret gemilerimiz açık deniz- nebolu vapurunun kamara 
Teruel mıntakasında biiyük lcrde ispanya kara sularına Manisa bağları lombozlarının suya dalmak 
bir faaliyet göstermis olduk- kadar himaye edeceğini va- O kadar müteessir Üzere olduğunu farkettim. Lost-
larını bildirmektedir.· Be,~ hü· deylemişti. Eden ticaret gemi- olmamıştlr romoyu bir filika ile lnebolu 
kumet tayyaresi Bask cebhe· !erimize tehlike dolayısile Bil· Son günlerdeki soğuklardan vapuruna gönderoim. Lostro· 
sinde asi mevzilerini bombar- baoya gitmemeleri tavsiye et- Manisa ve havalisindeki bağ- mo, filikaya aldığı iki, üç ka-
dıman etmişlerdir. mekle beraber onları gitmek- ların zarar gördüğü malUmdur. zazede ile geri geldi ve İne-

Hava filoları Baides Sigu- ten de menetmiyeceğini söy· Türkofis lzmir şubesi, zarar bolu vapurunun batmak üzere 
enza ve Jadrague istasyonla- lemişti. nisbetini tesbit için mahallin- olduğunu haber verdi, d erhal 
rrnı, Gundalajara mıntakasın· Liberal partisi bu vadin de tedkiknt yaptırmış ve ne· İstikbal vapurunu, İneboluya 
daki asi hatlarını bombardı- katiyen tutulmasını taleb eder. ticede, zararın yüzde 20 ve yaklaşmak iç.in tahrik ettim, 
man etmişlerdir. Diğer taraftan Strafford bazı yerlerde de yüzde 40 aynı zamanda sandalları indi-

Cebelüttarık, 18 (A.A.) - Manchesterde söylediği bir olduğunu meydana çıkarmıştır. rerek deniz üzerindeki kaza-
hükumet tayyareleri Algesirası nutukta hükumeti emperyalist Ancak, so,ğuktan en ziyade ~zedeleri toplatmağa başladım. 
bombardıman etmişlerdir. Ha- emeller uğrunda işçi sınıfı aley- müteessir olan yaşlı bağlardır. Rügarın sevkile istikbal va· 
sarat mühimdir. hine olarak Bilbaonun abluka· Ve bunların uçlarında bulu- puru, İnebolu vapurunun üze-

Valcnsiya, 18 (A.A.) - Ha· sına yardım etmekle itham nan filizler elan büyümekte, rine doğru illerlc<li, bundan 
va nezareti tebliğ ediyor: eylemiştir. ,, yeni salkımlar doğurmaktadır. istifade ederek halat attırdım, 

" Lufthansaya mensup si· Bayonne, 18 (A.A.) - Saint lçgözlerde de mahsul bulun· fakat lneboluda vazife gören 
vil tayyareciler tarafından ida· Sebastienden bildirildiğine gö- duğundan, bu zararın! telafi tayfalardan hiçbiri ortada ol-
re edilen 36 tayyare geçende re asi hava kuvvetleri bugün .. edileceği .. sanılmaktadır. madığından halatı tutan olma· 
Hanoverden Burgosa hareket öğleyin Bilbao üzerinde uça- dı. istikbal vapuru ilerledi ve 
etmiştir. Bu tayyareler bütün rak halkı teslim olmıya davet Pazar yerleri Egeçti, bir dakika sonra da 
fenerlerini söndürüp gece 3·4 eden beyannameler atmışlar- Şehrin muhtelif yerlerinde İnebolu battı, biz de deniz 
mil yüksekliğinde uçarak Fran- dır. iki saat sonra 24 tayya· kurulmuş olan pazarların ıslahı üstünde kalan kazazedeleri 
sadan geçmişlerdir. reden mürekkep bir asi kuv· için belediyece tedkikat ya- topladık. lnebolu vapuru, is· 

Almanların Burgos hattı ise veti cumhuriyetçi tecemmüleri pılmaktadır. Gelecek seneler kele tarafına meylederek battı, 
ticari mahiyette bir servis dağıtmıştır. zarfında buralardaki bütün içindeki erkan ve müretteba-
olmaktan ziyade Alman pilot· General Miahi yaralandı noksanlar ikmal edilecek ve tın ne gibi tedbir aldıklarını 
larının tecrübe görmeleri için Roma, l 9 (Radyo)- Madrid pazar yerleri asri bir hale tabii bilmiyorum. Batarı vapur· 
işletilmektedir. f Radyosu bildirmiştir: ifrağ edilecektir. daki kaptanlar arasında mü· 

Madrid, 18 (A.A.) - ingi· General Miaha aleyhine bir nakaşe. geçip geçmediğinden 
liz parlamento heyeti buraya suikasd yapılmış ve general lerdir. Fazla kuvvetlerle -yapı· de haberim yoktur. 
gelmiş ve general Miaja tara- yaralanmıştır. lan bu taarruz akim kalmıştır. Yolcular, lneboludaki fili· 
fından kabul edilmiştir. He· Fas veziri Frankoya Asi tayyareler bu garnizona kaların indirilmediklerini söy-
yetin iki gün sonra Valensiya- sadakatini teyit etti silah, mühimmat ve yiyecek lediler, yalnız lnebolu vapu· 
ya döneceği zannedilmektedir. Salamanka, 19 (Radyo) - vermektedirler. rundan indirilen küçük bir 

Lendra, 18 (A.A.) - Tica- İspanyol Fası Veziri, general Madridi Fransızlar mı filikanın vapur batmadan evci 
ret nezareti Pazartesi günü Franko tarafından kabul edil· müdafaa ) ediyor? gemi mürettebatile birlikte Is-
gece yarısından itibaren İspan· miştir. San Sebastien, 19 (Radyo).. tikbal [vapuruna yanaştığını 
yaya gitmeyip de sahillerini Fas Veziri general Frankoya Madridin müdnfaası İspanyol- biliyorum. Bu sandalda üçüncü 

takib eden gemilere imkan nis· sadakatini yeniden teyit et· lar tarafından değil, fakat bir kaptan ile telsiz memuı u, ateşçi 
betinde sahillerden on mil miştir. Fransız generali ve 25 kişilik ve yağcılar vnrdı. Bunların 
açıktım gitmelerini bildiren Sevil, 19 (Radyo) - Cenup bir Fransız erkanıharbiyesi ta· söylediklerine göre vapura, 
bir tebliğ neşretmiştir. cephesinde Siyera Domanas- rafmdan yapılmaktadır. Top- meyilli bulunduğu sırada su 

ispanya limanlarından biri- terdeki münferid garnızona çular•da tamamen Fransızlar· dolmuş ve kaza, bundan doğ· 
ne giden vapurlar da aynı ta· cumhuriyetçiler taarruz etmiş- dan mürekkeptir. muştur. İnebolu vapuru kap· 
ı::mllB:!~--m;.'.l~ms!--1211K'lll .... mi.'l ....................... .a ................. ~ 
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c~~: ~~:S;f Ft :~;E~~~i d:.:~~ ~ ~ baz gibi birçok manialar üze· ederdi. 
Tarihe mUstenid zabıta romana 

59 
kudretlerinin ölçüsü olarak 
tanıyorlardı . 

işte 3 hazirana düşen bu 
cumartesi günü, öğle yeme· 
ğinden sonra, Kont Trolveş 
mutad uykusunu uyudu ve 
Vikont Ploç da vaktini dok
tor Bilze yanmış sıgarasını 
şurasına burasına yapıştırmak 
.suretile işkence yaparak ge· 
çirdi. 

Bundan sonra iki kardeş 
salonda birleştiler ve satranç 
faslına başladılar. Bunlar, bu· 
rada sigara dumanlarını savu· 
rararak ~atranç oynarken, ha· 

........... •4'j - -

Nakleden : F-'Ş; Benlioğlu 

yat sahasında bir hayat ve 
memat oyununun mevzuu ol
duklarını akıllarına bile ge· 
tirmediler. 

Malikanenin bir tarafında, 

c c:nubi garbide bir kilometre 
kadar uzakta, bir orman ku· 
lübesi civarında, Piyer Mal~
nin kaçması ve tevkifi üzerine 
bekçiler telaş ve heyecan 
içinde idiler. Bu yüzden bu 
kısım bekçileri yerlerinden 
ayrılmış bulunuyorlardı . 

Bu sırada onbeş yaşlarında 
görünen bir çocuk sahneye 
girdi. Bu ~oeuğ.n ""nanın 

rinden atlayıp geçiyordu. Bu Dedi. 
suretle 15 dakika kadar ve Ve, böyle söylene söylene 
süratle maniaları atlıyan çocuk ilerdi. Bir aralık durdu, etra-
nihayet yavaşlamak mecburi· fı dikkatle tedkik etti ve din· 
tini hissetti. Bulunduğu ol- ledi. Sonra Almanca "çiçek-
dukça maniasız ve açıklık ye· !enen portakallar diyarını bi-
rin etrafını gözden geçirdi ve !iyor mus•m?,, mevzulu bir 
kendi kendisine: şarkıyı terennüme başladı. 

- Bu Piyer Malenin baba· Bu şarkıyı söylemesini, çocu-
ma' söylediklerine göre bu ğa babası gardiyan Breşvonç 
açıklık yerde budanmış bir tcnbih etmişti. Bu şarkının 
ağaç bulunacaktır. Eğer Piyer aynı güfte ve beste ile Fran· 
bu açıklığı diğer bir açıklık sızcası da vardı. Lük, bir 
fle karıştırmamış ise, Malen zamanlar bu şarkının hem 
bu ağaçtan yüz metre ötede Fransızcasını ve hem d e Al· 
yakalanmış olacaktır. Gene mancasını hemşiresine öğret· 

bu adamın söylediklerine gö- mişti. 
re Fransız madmazel ile Fran- Evet, bu çoçuk, Piyere firar 
sız mösyö de buradan ileriye ve yardı• telclif eden iardi· 

--

tanı Mehmet Ali, lngiliz va· 
puruna iltica etmişti. 

Üçüncü kaptanla makinist· 
ler ve yağcılar, bir filika · ile 
istikbal vapuruna geldikleri 
vakit, İnebolu vapuru henüz 
batmamıştı ve kurtarılabilmesi 
imkanı vardı. 

• Avukat Bay Baha Nusuh, 
istikbal vapurunun halen Çam· 
altı tuzlasında tuz yüklediği 
için şahid. B. Ömer ve Tah
sinin burada bulunduklarını 

söyledi ve dinlenmeleri iç.in 
muhakeme gününün yakın bir 
zamana talikini istedi. Ve: 

- Derhal bu şahitler din· 
lensin dedi, Müddeiumumi de 
bu mütaleayı muvafık buldu. 

Muhakeme, 24 Nisana bı
rakıldı. 

Nakzedilen dava 
Eski fuar sahası civarında 

eczacı Bay Meltmedi öldür
mekle mnznun sabıkalı Arifin 
muhakemesine dün Ağırcezada 
nakzen devam edilmiştir. Arif, 
onbeş sene ağır hapse mah
kum olmuştu. Temyiz mahke· 
mesi, Arifin, eskiden kız ka
çırmaktan mahkum olmasından 
dolayı davayı nakzetmişti. 

Ağırceza mahkemesi nakza 
uyarak lzmir Asliyeceza mah
kemesinden bu dava neticesi· 
nin sorulmasına karar vermiş 
ve muhakemeyi başka bir güne 
bırakmıştır. 

Mütekaitlerin 
. borçları 

Askeri ve Mülki memur ve 
mütekaitlerin mahiyeti meşkuk 
zimmetleri hariç olmak üzere 
fazla mehuz ve sipariş maaş 
gibi kat'i mahiyeti haiz borç· 
larının rızasile ödemedikleri 
takdirde ayrıca karar ve hü· 
küm istihsaline hacet kalma
dan borçlar kanununun 118 
inci maddesi mucibince takas 
suretile tahsilleri hakkında 

Maliye Vekaletinden vilayete 
bir tnmim gelmiştir. Bu gibi· 
lcrden ~itirazı olanların borçlar 
kanunu mucibince mahkemeye 
müracaat etmeleri 137.ımgeldiği 
bildirilmiştir. 

Tayin 
Vekalet emrinde bulunan 

ihracat gümrüğü muayene me· 
murlarından Bay Bahri yirmi 
beş lira asli aylıkl3 terfian 
Mersin gümrüğü birinci sınıf 
muayene memurluğuna tayin 
cdilmiştiştir. 

yanın çocuğu idi. Çocuk şar
kının henüz ikinci mısramı 
yavaş sesle terennüm ederken 
ağaçlar arasından görünmiyen 
bir kadın, iiçüncü mısramı 
yavaş sesle terennüm etti! 

Çocuk sevinçle: 
- Guten abendl 
Dedi ve olduğu yerde dur· 

du. Yukarıya bakınca, Blanden 
ile Ojiyeyi ağaç üzerinde 
gördü. 

Ojiye çocuğa: 
- Bonsuvar1 
Dedi. 
Blanden de: 
- Siz kimsiniz? 
Diye sordu. 
Her ikisi de Almanca hitap 

ettiler. Her ikisi de Almanca· 
yı birçok kimseleri aldatacak 
derecede biliyorlardı. 

Genç çocuk: 

Akşam neşriyatı: 18,30 ha
fif musiki, 19,30 konferans, 
20 Bayan Belma ve arkadaş· 
lan tarafından Türk musikisi, 
20,30 Bay Ömer Rıza tara
fından Arapça söylev, 20,45 
Bay Cemnl Kamil ve arkadaş· 
ları tarafından Türk musikisi, 
21, 15 şehir tiyatrosundan ope· 
ret, 22, 15 ajans ve borsa ha· 
bcrleri, 22,30 seçilmiş musiki 
parç"aları, 23 son. 

Ankara radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30· 
14 havadisler, Türk musikisi, 
plakla musiki. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
hafif musiki, 19 Türk musiki 
heyeti, 19,80 Arabca hava· 
disler, 19,45 Türk musiki he· 
yeti, 20, 15 plakla şarkılar, 

20,30 konferans, 21 ajans ha· 
berleri, 21,15 stodyo orkes· 
trası, 22 son. 

Belgrad radyosu 
Saat 21,45 te Türkçe hava· 

disler. .... 
T emdid edildi 

Türkofise gelen malUmata 
göre, feshi ihbar edilmiş olan 
12-10·935 tarihli Türk - Ma
car ticaret ve kliring anlaşma· 
lan 16·4-937 den itibaren 31 
mayıs 938 tarihine kadar tem
did cdilmış; Türk - Fransız 
ticaret muahedesinin de iki 
ay daha uzatılması tensip olun
muştur. 

Temizlik işçi~ rine yemek 
verildi 

Şehrin temizlik işlerile meş
gul olan belediye amelesine 

Pazar günü kuzu eti, pilav ve 
helva yidirilmiştir. Ayrıca peh-

livan güreşleri yapılmış, temiz· 
lik işçileri davul, zurnalarla 

eğlenmişlerdir. Belediye reis 
muavini Bay Suad Yurdkoru 

şehrin temizlik işlerinin ehem· 
miyeti hakkında ameleye bir 
nutuk söylemiştir . 

Fuar işleri 

Fuarda muhtelif eğlenceler 
için bazı Viyana firmalarından 

fuar komitesine teklifler gel
miştir. Tetkik edilmektedir. 

§ lngiltcrenin fuarda ynptı· 
racağı paviyon için dün 
G eneral Konsolosluğun alaka
dar zevatı b elediye başmühen
disile b irlikte fuar sahasında 
plan üzerinden tetkikatta bu
lunmuşlardır. 

- Burada güneş batıncıya 
kadar duracak zamanımız var· 
dır. Size hemen söylemek 
mecburiyetindeyim ki, babam 
mösyö Lük Oberten namına 
beni buraya göndermiştir. 
Babam Trolveş şatosu muha· 
fız takımının çavuşudur, adı 
Herman Breşvonçtur, benim 
adım da Friçtir. 

Dedi ve Blanden ile yüzba
şıya, şatoda en kuvvetli un
surlar arasında büyük bir 
gerginlik ve kat'ı münasebet 
hadiseleri çıktığını anladılar. 

Genç Alman çocuğu bun· 
lan anlattıktan sonra: 

- Doktor çok kuvvetlidir, 
babam da doktora tamamen 
bağlıdır. Ben ve annem de 
doktor ıçın canımızı feda 
ederiz. Hepimiz birleşirsek 

- Se111u var -
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Brükselde meçhul asker abidesi 
Brüksel, (Hususi) - Gün- zevcesini telaşa düşürmiyecek 

lerdenberi bütün Avrupa mat- derecede ltalya lehindedir. 
buatım yakından alakadar M. Degrel ise; siyasi nutukla· 
eden Rekxistler şefi M. Deg· rım ltalya radyolariyle dünya· 
relle ile bugünkü rejimin ba· ya yayacak derecede Roma 
nisi M. Van Zeeland davası ni· hükumetinin gözdesi ve Mus· 
hayet bugün sona erdi. solini idaresinin mutemetidir. 

M. Degrelle -69242· reyle Bu şefin, daha doğrusu bu 
M. Van Zeelandm aldığı -275 Faşitler liderinin partizanları 
bin 840- reyine karşı müthiş olan Rexit ve Frantistlerin 
bir inkisarı hayale ugradı. gayesi; mevcut bütün fırkaları 
Fakat buna rağmen neticeden hazfedip kendilerinin başa geç· 
sonra gene kendi gazetesinde mesidir. Bu parti; Egoist bir 
sütunlar dolusu makaleler neş· zihniyetin çerçivesinden çık-
retmekten çekinmedi. Ve de- mıyarak lüzumsuz ihtiraslarının 
falarca (Rex kazanacak!) diye ifadelerini gizliyemiyenler par· 
bağırmakta zerre kadar tered- tisidir. Diğer üç parti ise 
düt göstermedi. kendi umdelerini devlet pren· 

Bu iki şeften M. Van Zeeland siplcrine uydurarak, halihazır 
Liberaller ve Sosyalistler par· rejim ile yaşamak arkasında 
tilerinin mümessilidir. Belçika bulunanlar partileridir. 
maliyesi ile büyük sanayiinde Şimdiye kadar süren bu zıt 
yaptığı denemeler neticesinde partilerin iki siyasi şahsiyeti· 
kazazdığı muvaffakıyetler ve nin mücadelesi, Faşizm ile 
oportünistliğile (idarei masla· bugünkü Belçika rejiminin mü· 
hatçı) kral ili üçüncü Leopol· cadelesi demekti ki bu da 
dun hususi teveccüh ve itima· Rcxit diktatörlerin hezimetiyle 
dmı kazanm1ştır. M. Degrel nihayet buldu. 
ise, İtalyada Mussolininin, Al· 11 Nisan Pazar günkü se· 
manyada Hitlerin seslerini çim neticelerini gözden _ı{eçi· 
mt-mleketinde duyurmak iste· recek olursak; 1936 Bruxelles 
yen genç bir gazeteci olup (Brüksel) partiler intihabında 
çok kuvvetli bir emniyet va· Faşistlerin kazandıkları rey 
itlerine rağmen saray haricin· adedi 1937 Brüksel partiler 
de kalmış kuru bir idealcidir. intihabına nisbetle yüzde yir-

M. Van Zeelandın dış politi· mi gibi oldukça "IlÜthiş bir 
kası, bir Fransız gazetesinin farkla gerilemiş olduğunu gö· 
dediği gibi, bir Belçika pren· rurıız. 
sesi olan ltalyan veliahdının Binaenaleyh bu bize göste· 

- rir ki; Belçikada bugünkü Van 

Ha/kevi köşesi Zeeland hükumetini eskisinden 
ziyade halkın itimadını kazan· 

1 - 20 Nisan Salı günü mış ve bugünkü rejimden 
saat 17 de müze ve sergi ko· memnun olanlar adedi eski· 
mitesi toplantısı vardır. sinden ziyade çoğalmıştır. 

2 - 22 Nisan Perşembe Buna mukabil ise; Faşistler 
günü saat 18 de, çocuk hasta- miktarı ehemmiyetli denebile-
lık1arı mütahassısı Ali Agah cck kadar azalmıştır. O halde 
Tinel tarafından çocuk velile· son olarak şunu söyliyebiliriz· 
rini ve öğretmenleri alakadar ki; bugünün Belçikasında Fa-
edecek değerli bır konferans şizm iflasa doğru sürüklen· 
verilecektir. mektedir. Müfit Ramiz 

r·······-·'···• ...................... ---·~ ..... ···-................ :•zre• .. 

Fırtına Ali 
Büyük Korsan Romam -·-~- .... 

-122- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Fırtına Ali, deniz kenarın· 
dan ağır ağır yürürken bunları 
düşünüyor ve çıldırtıcı bir hid
detin, hiç durmadan kafasına 
vurduğunu duyuyordu .. 

Limana yaplaşırken, ara sıra 
gizlice gelip birkaç tek içtiği, 
zahirde eve benziyen, haki· 
lcatte mayhane olan bir yere 
girdi.. 

içeride dört kişi vardı. Ali
nin girdiğini görünce, hepsi de 
ayağa kalktılar .. 

- Buyurun kaptan! Buyu
run arslanımızl 

Ali onlara ıelim vereli: 

- Ben -dedi- şöyle bir ke
nara ilişivereceğim. 

Ali henüz oturmuştu ki di· 
ğer müşterilerden biri; 

- Kaptan -dedi· Ahmedden 
bir haber var mı? 

Ali, başını başka tarafa çe· 
virdi ve göğüs geçirdi: 

- Daha yok .. Fakat nere· 
de ise döner, gelir... Kimbi· 
lir yal. 

Ali, sık sık birkaç tane yu· 
varladı. Ruhuna ağır bir yeis 
çolıcmü~. kafasının içinde fırtı· 
nalar uçuşuyordu. Mariyayı, 
denizde delil, bir kaşık suda 

Evelki akşam Jzmirpalas sa
lonlarında Güneşli arkadaş
larla beraber oturuyoruz. Bahis 
malum: Fut bol ve futbolcu .• 
Güneş kafile reisi: 
- Dostlar -diyor .. filan oyun

cunuzu bana verin .. 
Biraz sonra, diğer bir oyun

cu hakkında malumat istiyor: 
- Tahsili, işi, vaziyeti ne· 

dir? 
Diye.. Bu suallerin, bu ko

nuşmanın manası malumdur. 
Bizim çocukların etrafında ls
tanbulun uzun ve paralı eli 
dolaşmağa başladı. Geçen
lerde Kemal Rifat gelmişti. 
Sahanın kenarında duruyor
duk. 

- Aman azizim -dedim
sen şu sahada bizim oyuncu
ları tetkik ederken benim yü
reğim hopluyor .. 

Maksadımı anlamıştı, güldü: 
- Yok -dedi- endişe etme! 

Dogansporun Hakkısını tlstan
bulda alacaktım amma, kafir 
çocuk, aynı günde lzmire ha· 
reket etmiş. 

Keza, milli küme maçları 
devam ettiği müddetçe, İstan
bul ve Ankara, bizim oyuncu· 
ların üstünde epeyce kafa ye· 
racaktır.. Ve korkarım, bu 
maçların sonunda, lzmir ta· 
kımları birkaç seçme kurban 
veyahud zayi nefer verecektir. 

lzmir, yalnız üzüm, ıncır, 
tütün vesaire ihraç etmez. 
Oyuncu ihracı ile de meş· 

guldür. Hem de zararı zara· 
rına.. Parise bile ihracat yap· 
tıktan sonra, burnumuzun di
bindeki istanbul ve Ankara· 
nm istifade etmem esine im
kan yoktur. Biz mütemadiyen 
oyuncu imal edip onlara peş· 
keş çekiyoruz ve çekeceğiz de .. 
Doğurduğu yavruyu, besleyip 
büyüttükten sonra başkalarına 
veren analar gibi yüreğimiz 
yanıyor amma, ne çare!.. 

Kendi sahamızda, kendi 
evladlarımız karşımıza dikili· 
yor .. Evelki gün, Reşad ve 
lbrahimi seyrederken hep 
böyle düşündük. Yarın Gala
tasaray gelince, onda da bir 
iki oyuncumuzu göreceğiz. An
karagücü bile Nazmi ve Hamdi 
gibi iki oyuncumuzu taşıyor .. 

Niteki"."1, bir Güneşli arka· 
daş bana: 

- Gün gelecek -decM· biz 
lzmire, baştan aşağı lzmirli 
oyuncularla geleceğiz! 

O bu sözleri söylerken, ben 
garip garip, boynumu büktüm. 
Doğruya ne denebilir? 

Çulhacı kaftan bulamaz, 

boğmak istiyord11. 
Rüzgar Ahmedin ölümüne 

inanamıyordu .. 
- Ne ölüm, ne de o Ma· 

riya, ona nasıl kıydılar?. 
Diye düşünüyordu.. Fakat 

hakikat, meydanda idi.. 
Başı dumanlanmıştı. ipekli 

kesesinden bir gümüş para 
çıkararak fırlattı ve gerisini 
istemedi. 

- Allaha ısmarladık! 
Diyerek çıktı. Gemiye doğru 

gitti. Tayfalar henüz uyanık· 
tılar. Hazırlıkla meşgul olu
yorlardı. 

Bir ıslık çaldı .. 
Aynı parola ile cevap ver· 

diler ve bunu müteakıp, tay· 
falardan biri geldi. 

- Emret kaptan! 
Ali kesesini c;ıkardı. Bir avuc; 

para verdi: 

-~~~ ....... ------------- SaJfa s iktibaalar Hal 
• h a'latl Keşif name 

----------- hazırlanıyor., 
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kıvmetini tebarüz effİTİ'\JOr b~I mimarl~r.ce~iy.etinclen Ze· 
J T kı Sayar bırıncılığı, Ankıtr~., 

Büyiik ş3ırımız Abdülhak 
Hamidin ölümü münascbetile, 
Yunan gazetelerinde de onun 
san'at kıymetini tesbit eden 
ve hayatını anlatan yazılar 
çışnıağa başlamıştır. 

Le Mcssager D'athenes ga
zetesi şunları yazıyor: 

Ölümü haber alınan bü 
yük Tiirk şairi ve facia nüvisi 
Abdülhak Hamid, tam yarım 
asırlık bir şiir neslinin en sa
lahiyettar bir mümessili idi. 
Hemen hemen bütün hayatını 
devlet hizmetine vakfetmiş, 
siir ve edebiyatın inkişafına 
unutıJlmaz hizmetler yapmıştı. 
Bu büyük Türk şairi, Alek· 
sandre, Ange Vlachos, Cleon 
Rhaıgalie ve daha diğer Yu· 
nan diplomat ve şairlerinin 

muasırı idi. 
Abdülhak Hamid, lstanbul

da 1854 senesinde doğmuştu. 
Bu hesaba nazaran tam 83 
yaşında vefat etmiş bulunuyor. 
(Osmanlı imparatorluğu tarihi) 
adlı eserin muharriri olan bü
yük Türk tarihşinası Hayrul· 
lah efendinin oğlu idi. Abdül-
hak Hamid ilk önce diplomasi 
hayatına atılmıştı. Tahranda 
sefaret katibi iken Acem ve 
Arabi Jisanlarındaki vukufunu 
artırmak fırsatını bulmuş ve 
mükemme!leştirmişti. 

Hamidi, bundan sonra sıra· 
sile Paris, Londra sefaretane· 
leri katipliklerinde, Bombay 
konrnl cenerallığında ve en 
nihayet Türkiyenin Lahey se· 
firliğinde görüyoruz. Merhu· 
mun o zaman yapmış olduğu 
edebi neşriyat, Sultan Abdül
hamidin dikkat nazarını cel· 
betmişti. Hertürlü liberal te· 
mayüllerin düşmanı olan Türk 
imparatorluğu hükümdarı bu 
neşriyat \\zerine Hamidden 
kuşkulanmış ve kendisini geri 
çağırarak tekaüde sevketmişti. 
Sultan Hamidin ismine yakın 
benzerliği bulunan büyük şa· 
irin ismi bile yasak edilmişti. 

derler ya, biz de onun gi· 
biyiz. 

Bir gün gelip te futbolu 
seyretmek için fstanbula ve 
Ankaraya, yabud da civar vi
layetlere kadar gitmezsek ne 
mutlu bize? .. 

Paranın o kuvvetli sihirbaz· 
lığı buna da burnunu soku· 
yor .. Parası olan düdüğü ça· 
lıyor. Bizim fakir kulübcükler, 
didinsin, dursun bakalım .. 

Çimdik 
• 

Haydi, biraz içki, öteberi 
al da arkadaşlara götür. Biraz 
eğlenin .. 

- Varol kaptan! 
Ali yürüdü. Kaleye doğru 

gitti.. Sonra geri döndü. So· 
kaklara daldı, çıktı. Ne yapa· 
cağını bilmiyordu. Nihayet 
evine gitti. 

* • * 
Ertesi sabah şefak sökme· 

den, Fırtına Ali karısını kn· 
cakladı, helallaşmak mutadı 
değildi. 

Bir saat sonra Fırtına Ali, 
şimalden esen bir rüzgarla 
rahat rahat ilerileyen gemisi
nin güvetesinde durmuş, Mi-
dilliye bakıyordu. Gözlerinin 
içinde, karısının güzel ve temiz 
hayali görünüyor gibi idi .. 

- Melek ·diye mmldandı
Zeliha, Allahın bir saadet 

Osmanlı imparatorluğunda İs· 
minin telaffuzu menedilen şairi 
azamın Jngilizce ve Fransız· 
caya çevrilen şiirleri garpta 
mütemadiyen rağbet bulmakta 
idi. Az zaman içinde iarpta 
büyük bir şöhret kazanmış ve 
bu şöhretinden ürken Hamid, 
kendisini Londra sefaret müs
teşarlığına göndermişti. Libe· 
ral düşünceli bir adam olması 
itibarile lngiltercde hürmete 
mazhar olmuştu. 

Bir müddet sonra hususi 
hayata dönmüş ve bütün ener

jisini, şiir ve edebiyatın inki
şafına hasretmişti. 1908 de 

Meşrutiyetin ilam üzerine eser
leri her türlü takibattan kur· 

tulmuş ve serbestçe ellerde 
dolaşmağa başlamıştı. Hayatı· 

nın son senelerinde mensup 
olduğu şiir nesli arasında Tür· 

kiy~nin t n büyük şairi olarak 
tanınmıştır. Bu unvanı kendi

sinden almak istiycnler olmuş
tur. Fakat hakikatte, Türkçe 

ilk manzum faciayı yazmak 
suretile Türkün en büyük milJi 
şairliğine liyakat kesbetmiş 
olan Hamid idi. Türk şiirinde 

Avrupai tarzın mübeşşiri de 
Hamid olmuştu. Gene büyük 

Türk şairlerinden Tevfik Fik· 
retin ( Rubabı şikeste ) adlı 
eserinde Hamidi Türk edebi
yatının eşsiz bir timsali ola· 
rak canlandırıldığını görüyo· 
ruz. lngiliz oryantalistlerinden 
(Gibb), "Türk edebiyatı inkı· 
libmda en hakiki ve salahi
yettar bir sima varsa, o da 
(Hamid) dir.,, der. 

Hamid, ekseriya (Şelcspire) 
benzetilmiştir. ( Tejcre ) adlı 
faciasile Hamid, bu mukaye· 
seye cidden hak kazanmıştır. 

Yunanlı meslektaş, bunu 
müteakıp eserden bir parça 
aldıktan sonra şöyle devam 
ediyor: 

Hamidin diğer büyük bir 
trajedisi olan (Finten) in" ter· 
cümesi elimizde yoktur. Büyük 
şair, bu eserini Hindistanda 
konsol ceneralken kaleme al
mıştı. Hamidin külllyatı, yirmi 
sene evel bastırılmağa başlan
mıştır. Henüz ikmal edilip 
edilmediğini bilmiyoruz. Her 
ne cihetten tetkik edilirse edil
sin, Hamid lirik ve dramatik 
büyük şair olarak her devirde 
yaşıyacak edebi bir varlıktır. 

N. Maselıopalos 

olarak bana göklerden indir· 
diği bir meleğe benziyor .. 

Fırtına Ali, karısının asil, 
vekarlı, kahraman varlığı kar· 
şısında, bazan içinde derin bir 
hürmetin uyandığını da hisse· 
diyordu.. Aşk ve hürmet, kal
binde yanyana duruyordu .. 

Gemi, mütemadiyen gidi
yör, bugün yemyeşil duran 
denizi yırtarak Akdenizin meç· 
hul istikametlerinde, muayyen 
bir hedefe doğru koşuyordu .. 

Hedef, Mariya idi. Fakat 
Mariya nerede idi? 

Ufuk tertemizdi... Midilli 
adası artık görünmez olmuştu. 
Deniz ve hava, bu,2Ün elele 
vermiş ve güzelliği beraberce 
hazırlamışlardı. 

Ali, uzaklardan geçen her 
gemiyi, şahin bakışları ile tet· 
kik ediyordu. Nafile, Mariyanın 

dan da mimar Behçet Ünsaf 
ikinciliği kazanmı~lardır. Bi., 
rıncı 1000, ikinci 500 lirA 
mükafat almışlardır. 

Hal santral, 400 bin liray• 
çıkacaktır. Kabul edilen plan 
üzerinden keşifnamesinin ha· 
zırlanması için belediye fen 
heyeti çalışmağa başlamıştır. 

Manisa 
Panayıra iştirak edecek, 

Manisa (Hususi)- Bu sene 
Manisa vilayeti İzmir fuarına 
iştiıak edecektir. Sergide Ma· 
nisa \•ilayeti namına büyük bir 
bina inşası kararlaştırılmıştır. 
Bu maksatla Muhasebei husu· 
siyeden (3000} ve vilaye tica
ret odalarından da (900) lira 
tahsisat temin edilmiştir. Bele· 
diyelerden de yardım edile
cektir. Sergide Manisa vila
yeti namına (7000) liralık bir 
bina inşa ettirilecektir. Bu b:
nada vilayetin bütün mahsu· 
lat ve masnuatı teşhir edile· 
cek, grafik ve broşürlerle vila
yetin istihsal kuvvet ve kudre· 
tinin gösterilmesine ehemmi· 
yet verilecektir. Bu işleri tan· 
zim için ilbay Dr. Lütfi Kır· 
dar vilayet Tıcaret odası baş· 
katibi Sadık Onatı fuar baş
kanı ile temasa gelmeğe me· 
mur etmiştir. -----

lstanbuldan sehrimi-
j 

ze gelecek talebe 
İstanbul yüksek mühendis 

fakültesi son sınıf lalesinden 
bir grup, başlarında profesör 
Bay Bürhaneddin olduğu halde 
cumartesi günü şehrimize ge· 
lecektir. Talebenin, bu seya· 
hatten layıkile istifadeleri için 
İzmir mühendis ve mimarlar 
birliği tarafından lazımgelen 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Almanyadan idhal 
edilecek eşya 

Türkofis Ankara merkeıın· 
den, şehrimiz şub~sine gelen 
bir yazıda; Almanyadan idhal 
edilecek mallar hakkında şu 
malumat verilmektedir: 

"Cumhuriyet merkez ban
kası, 12 /4/ 937 tarihinden 
itibaren Almanyadan gelecek 
kredili muvaredatı, 

1 - İstihlak maddelerine 
ait idhalat vadeleri üç ayı 
geçmemek üzere, 

2 - Ve bunun haricinde 
kalan maddeleri ise, konturato
larında muharrer hükümler da· 
hilinde kabul etmektedir. ,, 

gemisi yoktu, geceyi, sahile 
yaklaşarak bir kuytuda geçır· 
meğe karar verdi: 

Çünkü, fırtına çıkacak gözü
küyordu. 

Hakikaten, gece, deniz müd
hiş surette kabarmıştı. Dalga
lar, sahili altüst ediyor ve 
kayalıklarda korkunç çığlıklarla 
çırpınıyordu .. 

Ertesi sabah, erkenden gene 
sahili terketmişlerdi.. Deniz, 
gene bir gün evvelki sükune-
tine kavuşmuştu.. Rüzgar da 
müsaid idi. Batı istikametinde, 
epeyce bir süratle ilerileyordu. 

İkindi vakti idi. 
Tayfalardan biri seslendi: 
-Kaptanf. Ufukta bir gölge 

var .. 
F' ~tına Ali, korsanın göster· 

diii istikamete başını çevirdi: 
- Se1111 '1ar -
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Başvakilimiz çarşamba 
günü lstanbula dönüyor 

Atyarışları 
•• Doğa spo 1 lar, Q_~çşi 

- 5::-3 mağlUD ettiler Satış koşusu iyi oldu 

- Başı 1 nci sahifede -
ile General f smet fnönDnün geçtik· 
leri yollara binlerce çiç~k bok.eti 
aıılmıı misafirler bn çiçekler iize
rinde yürümüı, kralın istirahatine 
mahsus saraya muvaaalatle orada 
bir müddet kalmışlardır. 

da'.l müteveffa •kral Aleksan
drm mezanna Türk bayrağına 
sarılı bir çelenk konmuştur . 
Bir dakika hürmet sükiitundan 
sonra Türk gazetecileri, Kara 
Y orgi hanedanının mezarlarını 
ziyaret etmişler ve müteveffa 
kral Aleksandırın mezarına 
konmuş olan çelenk, altın ve 
tunçtan yapılmış çelenkleri 
görmüşlerdir. 

. 
Molin Adrians marka çayıf 

lzmirli çoc or zar aç n
Yarış ve ıslah encümeninin 

ilkbahar üçüncü hafta koşuları 
Pazar günü Kızılçullu alanında 
yapılmıştır. Saha çok kalaba
lıktı. ilk koşu satış koşusu 
ve yerli yarımkan Arap ve 
haliskan Arap at ve kısrakla
rına mahsustu. 2000 Metre 
mesafeli olan bu koşuda (Zey· 
bek) birinci, (Galip) ikinci ve 
(Mümtaz) üçüncü geldi. 

da fevkalade oynadılar 

Saha91 dolduran kalabalıktan b:r grub 
Pazar güııü Alsancak saha- kımına harekete getimek ıçın 

sını dolduran seyirciler çok Güneşin bu golü kafi geldi. 
heyecanlı ve zevkli bir maç Bu dakikadan sonra fzmir ta-
seyrettiler. fstanbulun Güneş kımı daha insicamlı, daha dik-
takımı ikinci temasını Doğan- katli oynamağa başladı. Sağ-
sporla yaptı. fzmir takımı, dan soldan yaptığı akınlarla 
çok seri ve zevkli bir oyun· Güneş kalesini çember altına 
dan sonra 3-5 galibiyetle sa- aldı. 10 uncu dakikada Fuadın 
hadan ayrıldı. tutulmaz bir şütünü görüyoru1. 
Misafir takımın cumartesi günü Cihad harikulade bir sıçrayışla 
Üçoku büyük farkla mağliib topu yakaladı ve muhakkak 
etmesinden sonra halk, Do· 
ğansporun bu kuvvetli takıma 
karşı alacağı neticeyi görmek 
istemiş ve sahayı doldurmuş
tu. Doğanspor takımının bu 
oyunda gösterdiği mevcudiyet 
ve muvaffakıyeti alkışlamaktan 
geri kalamayız. Takımın onbiri 
de giizcldi. H er oyuncu ta
kımda aldığı vazifeyi tam b ir 
idrak, tam bir neş'c ve zevk 
ile yerine. getirdi ve çalışma
sının büyük semeresini gördü. 
Bilhassa ortamuhacim mev
kiinde oynıyan ve dört golün 
kahramanı olan Hakkı 22 
oyuncunun en iyisi idi. Misa· 
fir takım ise birinci devrede 
0-1 galibiyetten birdenbire 
1-4 mağlubiyete düşmesine 
rağmen normal ve ahenkli 
bir oyun çıkardı, ikinci dev· 
rede lüzumsuz yere sert bir 
oyun sistemi takibi suretile 
kısmen oyunun ahengini boz
du. Güneş kalecisi Cihad beş 
gol yemesine rağmen takımı-
nın en iyi oyuncusu idi. Bil
hassa havadan gelen toplaral 
hakimiyeti şayanı takdirdi. 

Hakem Ankaralı Bay fb
rahimin daveti üzerine takım· 
lar sahaya dizildikleri zaman 
şöyle bir kadro gösteriyor· 
lardı: 

Güneş: Cihad, Reşad, Fa
ruk, lbrahim, Rıza, Ismail, 
T ener, Rebii, Necdet, Salahed· 
din, Refii . 

Doğanspor: Mahmud, Ad
nan, Fethi, fsmail, Nurullah, 
irfan, Sabri, Fuad, Hakkı, 
Mchmed, Reşad. 

Oyun 17, 1 O da Güneşin, 
avutla neticelenen seri bir akı
nile başladı. Mahmudun orta· 
ladığı topu Hakkı solaçığa 
yolladı. Sabri yetişemedi, ~top 
tekrar ortaya geldi. 4 üncü 
dakikada Doğansporlular Gü
neş kalesine kadar dayanan 
ilk akınlarını yaptılar. Semere· 
siz kalan bu akından sonra 
mukabil hücuma geçen Güneş 
takımı oyuna daha müessir 
olur gibi gözüktü 'e nisbi ha
kimiyeti neticesinde, 8 inci 
dakikada Salaheddinin ayağın· 
dan bir gol çıkardı. lzmir ta· 

.......... --, 

Hakem Bay lbrahim gan 
lıakemlerle beraber 

bir gole mani oldu. 14 üncü 
dakikada ceza çizgisi dahilinde 
Hakkıya kasden favul yapıldı. 
Doğanspor penaltıdan ve Hak
kının ayağından berabt!rlik sa
yısını çıkardı. 2 dakika sonra 
Sabri Güneş kalesine doğru 
topu sürdü ve ortaladı. Faruk 
el ile topun seyrine mani olun
ca İzmir takımı bir penaltı 
daha kazandı ve ikinci golünü 
attı. 

Avantajı alan Doğanspor 
takımı hakim oyununa artık 

tam bir ahenkle devam ediyor· 
du. 18 inci dakikada 18 çiz· 
gisi üzerinde bir firikik kazan· 
dı . Sabri çekti, fakat top 
avuta gitti. 20 inci dakikada 
Güneş aleyhine bir korner ve· 
rildi. Sabri isabetli bir vuruş· 
la topu Güneş kalesi önüne 
attı. Hakkı havadan gelen to
pu kafa ile karşıladı. Top di
direğe çarptı, geriye döndü, 
Hakkı tekrar kafa ile topu 
üçüncü d efa olarak Güneş ka· 
lesine soktu. Bu dakikadan 
sonra Güneş takımı daha 
azimkar bir oyun çıkarmak 
için harekete geçti ve merkez
den İzmir kalesine doğru ak· 
mağa başladı. 

Bu akınlara İzmir takımı da 
mukabele ediyordu. Oyun bir
denbire çok seri ve heyecanlı 
şekil aldı. Bu anlarda Güne~ 

Üç yaşındaki yerli, yarımkan 
Arap ve haliskan Arap tayla· 
rına mahsus ikinci koşunun 

ikramiyesi 290 lira, mesafesi 
1000 metreydi. (Uysal) birinci, 
(Dicle) ikinci ve (Duhan) üçün
cü geldi. 

Tay deneme koşusu olan 
uçuncü koşu yerli haliskan 
İngiliz taylarına mahsustu, ik
ramiyesi 550 lira, mesafesi 
1600 metreydi. (Girgin) bi
rıncı, (Taşpınar) ikinci ve 
(Baylan) üçüncü geldi. 

Dördüncü koşu, dört ve 
daha yukarı ya~taki yerli ya
rımkan İngiliz at ve kısrakla
rına mahsus, 285 lira ikrami
yeli 2000 metre mesafeliydi. 
( Gülizar ) birinciliği, (Andran 
Budin) ikinciliği ve (Bay· 
burd) üçüncülüğü aldı. 

Beşinci koşu dört ve daha 
yukarı yaştaki halisknn İngiliz 
at ve kısraklara mahsus, 1600 
metre mesafeli, 230 lira ikra· 
miyeliydi. (Restooka) birinci, 
(Şlem) ikinci ve (Kazbadalya) 
üçüncü geldi. 

Önümüzdeki Pazar günü 
gene koşular vardır. 

_..,111, --~~~~ •uw www m 

bir iki fırsat daha yakaladı. 
Fakat lzmir kalecisi fedaka· 
ranc müdahalelerile gole mani 
oldu. 38 inci dakikada ve Gü
neşin takım halinde hücuma 
geçtiği bir anda Hakkı topu 
yakaladı ve bugün en iyi oyun
larından birini oynıyan Sabriye 
geçirdi. Sabri süratle indi ve 
kale önünde müsaid vaziyette 
duran Fuada bir pas verdi. 

Fuad vole bir varuşla lzmir 
takımına 4 üncü bir sayı da
ha kazandırdı. 40 ıncı daki
kada lzmir aleyhine bir kor
ner verildi. Rebii müsait va· 
ziyette topa kafa ile vurdu, 
top kalenin üst direğinden ge
çerek avut oldu. Bundan son
raki çalışmalar netice vermı· 

yerek devre 4 • 1 Doğanspor~ 
lehine bitti. 

izmir takımı ikinci devreye 
daha neş'eli olarak girdi. Fakat 

ilk dakikalarda kazandığı kor· 
ncrden istifade edemediği gibi 
5 inci dakikadan sonra Güneş 
takımının nisbi bir hakimiyet 
temin ettiği görüldü. 

Güneşin tevali ed~n akınla
rına Doğansporlular da sol 

Eaçıkları vasıtasile mukabele 
ediyorlardı. 8 inci" dakikada 
Sabri lzmir takımının bir hü
cumu esnasında sakatlanıp çık· 
tı, 5 dakika sonra tekrar gir
di. Aradaki gol farkını hafif
letmek istiyen Güneş takımı 
fzmir oyuncularını yıldırmak 
ıçın sert oynamağa başladı .. 
Güneşliler takım halinde izmir 
kalesine yükleniyorlardı. On· 
dokuzuncu dakikada da Sala
hidclin topu nğlara takarak 
Güneş takımına biribiri üzerine 
iki sayı daha kazandırdılar. 

Bu goller tekrar fzmir takımını 

Bosnada bavamn çok yağmurla 
olmasına rağmen yfiz binlerce halk 
yollara dökülmüş, Başbakan ile Ha· 
riciye Vekilini görmek için tehalük 
gö"termi~!erdir. Bu esnada muz.ıka 

ınrııfıncl:m l tiklal mnrşı çalmmı~: 
- Ynşa İsmf'!l İnönü! 

Sadaları yükselmiştir. Yu· 
goslavya siyasi tarihi General 
ismet lnönünc yapılan tezahü
rat gibi bir hadise kaydetme
miştir. 

Belgra<l, 19 (Radyo) - Tür
kiye Başbakanı ve Hariciye 
Vekili, saat 1.20 de Sofyaya 
hareket edeceklerdir. Belgrad 
gençliği, büyük misafirleri teş· 

yi için hazırlıklar yapmaktadır. 
Büyük misafirler, Yugoslavya 
milletinde silinmez hatıralar 
bırakarak Belgraddan ayrıla· 
caklardır. Yugoslav milleti, sa· 
mimi surette misafirperverli· 
ğini göstermiş ve bundan yük
sek bir zevk duymuştur. 

Bütün Yugoslavlar, değerli 

misafirleıinden biiyük Yugos· 
lav milletinin saygı ve sevgı
lerini Atatürke iblağ etmele· 
rini rica ediyorlar. 

Belgrad, 19 (Radyo)- Tiir· 
kiye Başbnkanı general ismet 
f nönü ile buraya gelmiş olan 
Türkiye gazetecileri şerefine 
Saylav Bay Malık tarafından 
Yugoslavya eski kralı Sa Ma
jeste Aleksandrın mezarları 

civarında kain Şomadiye kö· 
yünde bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyafet, çok samimi hasbıhal· 

lerle geç.miştir. 

Türkiye gazetecileri tarafın· 
.. •• ±illi--

harekete gelirdi ve 33 üncü 
dakikada Hakkı güzel bir vu
ruşla topu Güneş ağlarına 
5 inci defa olarak taktı .. Bun· 
dan sonra Güneş son gayre· 
tini sarfa başladı. Fakat tam 
bir tazyik altına düşmüştü. 
Netice değişmedi. Oyun 3-5 
Doğ·ınspor lehine bitti. 

İstanbul maçları"' 
lstanbul, 19 ( Hususi ) -

Gençlerbirliği, bire karşı iki 
sayı ile Beşiktaş tak1rnın1 yendi. 

Galatasaray ile F enerbahçe 
arasında yapılan maçta da, 
her iki takım sıfırla berabere 
kalmışlardır. 

Ankara, 18 (Hususi) - Be
şiktaş takımı bugün ikinci ma
çını Gençlerbir]iğine karşı vt:r· 
di. Oyun ;ok canlı ve biraz 
da sert geçti. Her iki takım 
sayı çıkaracak ve buna muka
bil sayı imkanı vermemek için 
çok çalıştılar. Neticede Genç
lerbirliği 1-0 Beşiktaşı yendi. 

İstanbul, 18 ( Hususi ) -
Galatasaray • F encrbahçe, bu 
gün Taksim sahasında binler
ce seyirci karşısında oynadı
lar .. Her iki takım, hakikaten 
güzel oynadı. Fakat sayı çıka· 
ramadılar, berabere kaldılar. 

Boks evi 
Eski Boks salonu müessis 

ve muallimi Bay Nuri Kopara! 
lkiçeşmelik caddesinde Çeş· 
meli Bay Hasanın kıraatancsi 
ittisalinde Boks çalışma evı 
namile bir yurd açacaktır. 
Hükumetten resmi müsaadesini 
almıştır. Birkaç gun içinde 
boks levaıımı tamamlanacak 
ve açılma töreni yapılacaktır. 

13 Senedenberi lzmirde bu 
vadide emeği görülen Bay 
Nuri Koparala muvaffakıyetler 
dileriz. 

Şomdiye belediye reisi Bay 
Stoviç ile kooperatif reısı, 
Ti.ırk gazetecilerine hitaben 
birer nutuk irad etmişlerdir. 
Bu nutuklarda Atatürk Türki
ycsı selamlanmıştır. 

Belediye reisi nutkunda: 
- Kara Yorgi hanedanının 

bu doğum yerinde Atatürk 
Türkiyesini selamlamak en 
mesud bir nimettir. Biz vaktile 
beşikte Türke saygı göstermek 
terbiyesini gördük. Bugün, bü
tün Türkleri sevıyoruz, çok 
seviyoruz. Ben ve bütün Yu
goslav milleti, Kemalist Tür· 
kiyeyi seviyoruz. Müteveffa kral 
Aleksandrı sevdiğim derecede 
büyük Yugoslavyanın dostu 
Atatürkü de seviyorum. Büyük 
Atatürke sevgi ve saygılarımı 
söyleyiniz. Büyük Türkiyenin 
matbuat erkanım samimi su· 
rette selamlıyorum. 

Türk gazetecileri namına 
Ulus başmuharriri Bay Falih 
Rıfkı Atay; bu nutka cevab 
vermiş ve Yugoslav milletinin 
gösterdiği sevgı ve saygıyı 
Türkiye cumhurreisi Kama! 
Atatürke arzedeceğini vadey· 
lem iştir. 

Gece halk üniversitesinde 
Türkiye gazetecileri şerefine 

bir ziyafet verilmiş ve gazete
cilere ikişer şişe eski şarap 
hediye edilmiştir. Bu şaraplar, 
saray mamulatmdandır. Türk 
gazetecilerinin Şomadiyedeki 
ziyaretleri esnasında Romanya 
tayyarecileri de buraya gel· 
mişlerdir. 

Belgrad, 19 (Radyo) - Tür· 
kiye Başbakanı General ismet 
İnönü, Mustarda iken Vreme 
gazetesinin Mustar muhabirine 
beyanatta bulunarak Yugos
lavyanın Adriyatik denizindeki 
kuvvet ve hametini evelce de 
bildiğini, Adriyatik denizile 
beraber Yugoslavyanın Akde
nizde de mühim bir amil ol
duğunu söylemiş, Yugoslav 
milletinin kahramanlığını tek· 
rar etmiş, Yugoslav ve Türk 
milletlerinin şecaat ve kahra
manlıklarını zikreylemiştir. 

Atina : üniversitesi. 
t inin yıldönümü 

mi madalyasını veren Atina Aka· 
dcmisi reisi nutuk 8öylemişlerdir.' 

Bundan sonra da Alfabe sıra· 

siyle ve her birisi ilç dakika olmak 
üzere Avrupa ve Amerika Ünivcr
"itelerine mensup otuz <lelege söz 
almışlardır. 

Almanya namına Dolger, Avus· 
turya namına Meieter, Belçika na· 
mına Caart, Bulgaristan namına 

Arnal•utdof, Mısır nnmına Ahmet 
Lütfi &!eyd pa~a, Amerika birle
şik devletleri namına Mac Vee ve 
James Allen, f ngihere namına Do
nald Sruan ve Uollıerıson, Mac:ı· 

ristan n:ımına Tanko, İtalya nam1· 
na Guiliııno, Jtooıan) a namıua B:ı· 
besco, Çekoslovak.ya namına Salac, 
Türkiye namına .l\fuzzaffer Göker 
ve Yugos}a,;ya namına da Gayko
laviç söz söylenıi~tir. 

Delegeler bilalıare ~ıadyomda 

atle tizm şcrılikleriııde lıuır bu1nn· 
uıuşlar ve Üohcrııite talt·beleri 
Koralioin konserini diulctmişlt•rdir. 

Ak~am Üohcrsite rektörii hü· 
yük bir ziyalet vermiıtir. 

Atiaa •• Akrepol hu •fiD• ... 

makineleri 50 liraya, çok sağ• 
lam, garantili, yedekleri çok 
orak biçme tertibatı da takı• 
labilir. 

lbrahlm KUllhda' 
Manisa 

fzmir 1 inci icra me. · dan: 

Tevhidenin Emlak ve Eytarn 
bankasından ödünç aldığı pa· 

raya mukabil bankılya ipotek 
eylediği lzmirde Güzelyah 

muhtar Osman efendi soka· 
ğında 9 No. h haneye üç 

ayak taş merdivenle kapıdan 
girilince bir hayat solda bir, 

karşıda bir oda ittisalinde 
mutbak ve hela ve gusulhane 

arkada avlu ve heli, bodrum, 
beton mutbak üstünde bir 

küçük odası mevcud 800 
lira kıymetli bu evın mül· 

kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 

bankası kanu ıı mucibince bir 
def aya mahsus olmak şartile 

artırması 20/5/1937 perşembe 
günü saat 11 de icra dairemiz 

içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 

girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması hasebile kıyme· 

tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla· 

caktır, Satış 841 numaralı Em
lak ve Eytam bankası kanunu 

hükümlerine göre yapılacağın· 
dan ikinci artırma yoktur. Sa· 
t ış peşin para ile olup müş· 
teriden yalnız yüzd~ iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 

sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me· 

muriyetimize bildirmeleri icab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malUm olmadıkça 

paylaşmad ım hariç kalırlar. 

8/5/ 1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta· 
lıp olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37/8017 dosya numarasile 
fzmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 843 

Emlak ve Eytam 
bankasından: 

37/8017 icra dosya numa· 
rasilc satılan, yukar·da evsafı 
yazılı gayrimenkulün alıcısı 

isterse, bankamızca bu gayri 

menkule konulacak kıymetin 

yüzde ellesine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz 
yapılabilir. 

betle baştanbaoa clonanmıotır. 
1937 d~ Üoi\ ersiıeoin ilk bi· 

nası olan Cleanthi in eski kona&ı 

müze haline ifrağ edilecektir. 

Gazeteler bu münaaebetle Av• 
rupa, Amerika Üni"°er11itelerinin 
eski "Elen dili ile çektikleri tebrik 
telsraflannın metialerini DefN&• 
•ektedir. 
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d d•k 1 #'---------------··•' lzmir Komutanlığı ilanları ransa a ra 1 a sosya- . Bütün dünyaca tanınmış lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

11.stlerı·n yenı· kararları R o y A L l - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 200 ila 
350 bin metre çamaşırlık bez kapalı zaıfla alınacaktır. 

ı 2 - Şartnamesini 455 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
ariciye nazırı B. ıvon Delbos, eski müt. istiyenlerin hergün Ankara M. M. v. satın alma ko· 

Fiklerin ifratktir taleblerinden bahsetti 1 ~~:~,:~i~7:apm"::~: 3 _ ~s~~:~~=t g;~~:~e~soo liradır. 
Carcmssonne, 19 (A.A.) - l~klannın muhafazası, büyük telif modelleri gel· 4 ihalesi 26/4/937 pazartesi günü saat 11 de Ankara 

~dikal Sosyalist gençler kon· milletlerle yeni dostluk rabıta- miştir. M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
lreai bir takriri ittifak ile ve ların hali hazırda mevcut iti- Ege mmtakası 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

• '11ac.Jarla kabul etmiştir. Bu lafları tehdid etmemesi şarttır. ları şart olmakla beraber 2490 saVllı kanunun 2 ve ~ acentası Peştamal- J. 

'-lcrirde ezcümle şunlar iste· 5 - Silahların umumi su- 3 üncü maddelerinde ve sartnamelerinde yazılı vesi-cılarda 77-79 Nu- . 
Qilnıektedir; rette tahdidi ve maksada Fran· katarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale marada Siemnes 

1 - Doktrinlerin ibhamdan sa bütün memleketler tesliha- saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-
fabrikaları mOmes iri olarak teeyyüd ve tezahür tının kontrol edilmesini ve tes- yontma vermeleri. 9 15 20 23 1063 
sili. 

ttmesine medar olacak bir lihata ait malumatın neşrolun· lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1117 
tcy verme usulü, masını teklif edecektir. 1 M. Tevfik Baykent Tele. 3.332 1 1 - Tayyare alay ihtiyacı için 445 lira 55 kuruş bedel ke-

2 - Sağ veya Sol cenah 6 - Beynelmilel ticarete -' şifli çamaşır kaynama kazanları açık eksiltme suretile 
faşislerinin şuriş ikaı için yap- tekrar revaç vermek ve Bay v·ı A • D • A •• yaptırılacaktır. 
makta oldukları davetlere karşı Van Zelandın hali hazırda ta- Manisa 1 ayetı aımı encu- 2 - İlk teminat parası 33 lira 42 kuruştur. 
demokrasi hürriyetlerinin mü- hakkuk ettirmeğe uğaştığı bü- menı•nden.• 3 ihalesi 26/4/937 pazartesi günü saat 11 de Mst. Mv. 
dafaası, tün milletler arasında musli- sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Büdcenin intizama so- hane teşriki mesaiyi temin 1 - Manisada keşif tuarı 50000 lira tahmin olunan bir 4 Keşif, resim ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma ko· 
kulması, Frank kıymetinin ye· eylemek suretile otarsi rejim- mektep inşası vahit fiatler üzerinden kapalı zarf sure- misyonunda görülebilir. 
lliden düşürülmemPsi, lerinin tedrici surette ortadan tile eksiltmeye konmuştur. 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıth olma-

4 - Orta sınıfların müda- kaldırılması. 2 Bu işe ait keşif evrakı ve teferruatı 130 kuruş bedel Jarı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
faası, Bay Delbos büyük harb mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 3 üncii maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-

5 - Bay Delbosun diğer müttefiklerinin ifratkarane ta- 3 ihalesi Mayısın altıncı perşembe günü saat 11 de Vi- kalarla birlikte teminat ve teklif mektupları ihale sna-
lllemleketlerin dahili işlerine lepleri ve eski düşmanlar ta· layet daimi encümeni önünde yapılacaktır. tından bir saat evel komisyona vermeleri. 10 14 20 25 
lllüdahaleden ictinab etmek rafından muahede ve muka- 4 - Nafıa Vekaletinin tasdikinden gelecek keşif tutarı mu- l l [ 

lzmir harici askeri satın a ma i an arı &uretile sulhun muhafazasına veleler ahkamının haksız ola- teber olmak suretile muvakkat teminat muhammen be-
hizmet etmekten ibaret olan rak ihlal edilmesi yüzünden del üzerinden 3750 liradır. De-niz Levazım saıın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
ıiyasetine devam edilmesi. Milletler cemiyetinin büyük 5 Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış bedeli 78750 lira olan 1500 ton mazot 1 /Mayıs/937 tarihine 

Mebusan meclisi hariciye müşkülata maruz kalmış oldu- ehliyet vesikası ve 1937 yılına ait Ticaret odası vesi- reıstlıyan cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulile alına-
cncümeni reisi Bay Jean Mist· ğunu söylemiş ve demiştir ki: kası ve muvakkat temin~t makbuz veya mektuplarını caktır. 
lcr kongreye riyaset etmiştir. ..yalnız Milletler cemiyeti- kapalı zarfın içine koymaları ve zarfın ihzarında 2490 Muvakkat teminatı 5187 lira 50 kuruş olup şartnamesi 394 
Bu zat bir nutuk söyliyerek nin önüne geçememiş olduğu sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara bilhassa kuruş mukabilinde komisyondan hergün verilir. 
ıslahatın tatbikinde fazla isti· fenalık yapmış olduğu bii- riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 6/5/937 pe.r· İsteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim edecekleri 
cal edilmesine muhalif oldu· tün iyilikleri unutturmamalıdır. şembe günü saat 10 na kadar Manisa valiliğine verıl- kapalı teklif mektuplanm en geç belli gün ve saatten bir saat 
A'unu beyan etmiştir. Hatip Eger Milletler cemiyeti olma- mesi ve posta ile gönderilen kanunun 34 cü meddesi· evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
demiştir ki: saydı Avrupa ne hale gele- ne riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 20·25-30-5 1216 vermeleri. 16 21 26 30 1186 

- Bazılarının ıslahatın iki cekti. Milletler cemiyeti sulha • d -----==~ 

•afbası arasında kısa bir te- hadim cemiyetlerin en iyisi ve Söke Belediyesın en; Yakında ~ıkıyor 
'la\ckuf addetmekte oldukları en emini olarak ortada dur- ı _ Yeni su tesisatımız için nümunesi belediyemizde mev· 
"•ideyi bazı icraatın ahengin· maktadır. cut priz, )ağar, buşakle ve taksim musluklarından yü· 
deki fazla sürati tasrih etmeğe Askerlikten tecrid edilmiş zer adet ve 12,24 kalınlıkta 450 kilo kurşun boru ile 
\'e tecrübelerden alınan ders- olan mıntakaya aid ahkamın kalafat yapme teferruatı 8/4/937 perşembe gününden 
lerden tstifade eylemeğe me· ihlal edılmiş olmasına rağmen itibaren 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
dar olacak teemmül devresi iyi komşuluk kaygularını meş- 2 - Bedeli muhammeni 680 lira olan 50 kuruştur. 
•ddedecek olursak acaba hata ru taahhüdlerimize ve umumi 3 Talip olanlar ihale günü olan 29/4/937 perşembe gü-
lllı etmiş oluruz? sulh hakkındaki arzumuza olan nü saat 14 e kadar % 7.5 teminatı olan 51 lirayı 

Kongre kapandıktan sonra sadakatimizle telif etmek iste· belediye veznesine yatırmış bulunacaklardır. 
bir ziyafet verilmiştir. Eski diğimiz garbi Avrupa için 4 _ Nümuneler ve eksiltme şartnamesi her vakıt beledi· 
Başvekil Bay Alber Saro ve yeni bir tesviye sureti bulmak yede görülebilir. 20 22 24 26 1222 
Bay Delbos söz almışlardır. yolunu ihtiyar ettik. 
8ay Saro Radikal sosyalistle- Biz hertürlü müzakerelerle 
rin halkçılar cephesine bağlı ortalıktaki gerginliğin izalesini 
kalmış olduklarını fakat kati- temin için hertürlü araştırma· 
Yen markizme doğru gitmek )ara amade bulunduk. Ve gene 
niyetinde olmadıklarını söyle- de amadeyiz. Yalnız bütün 
lnİ§lerdir. bunların taahhüdlerimize mü-

Halkçılar cephesinin pro· nafi olmaması ve hiç kimseyi 
ıramı ancak bütün fırkalar tehdid etmemesi icab eder. 
lllensublannın muvafakati ile Ademi müdahale cephe
tevdi edilebilir. Hatib de· sinde hasıl olan çatlaklar çok 
lbiştir ki: 

- Bizler komünist değiliz. 
l<anuni nizama ve parlamen
tonun usulü da=resindeki ic· 
raatına hürmet dairesinde ne 
kadar cüretkaranc: olsursa ol
IUrsa olsun her türlü terakkiyi 
isteyen radikal demokratlarız. 

Bay lvon Delbos, Fransanın 
•ulhu muhafazaya matuf olan 
Fransa harici siyasetinin baş
lıca direktiflerini saymıştır. 

1 - Mıntakavi mütekabil 
Yardım misaklarile milletler 
Cemiyetinin kuvvet ve salahi
Yetinin ihyuı 

2 - ispanyada sıkı bir 

ı konb'ole tabi bir ademi mü
d.ahale planının mer'iyet mev
kiine konulması, ecnebi gö· 
llÜllülerin geri alınması ve 

tehlikelidir. Fakat kapı yek
diğerine rakip müdahalelerle 
ardına kadar açık bırakılmış 
olsaydı hal ne olacaktı? 

B. Delbos Fransanın vazi
yetinin zayıf olduğu iddiasını 

ıred ve böyle bir hali inkar 
etmek suretile sözlerini bitir· 
miştir. 

Paris, 19 ( A.A ) - Milli 
sasyalist meclisinin gece ak· 
dettiği içtima esnasında ihti
laflar komisyonu azasından 
iki kişinin tardma ve geçen
lerde Sosyalist gençlik teşki
latından çıkarılan 22 azanın 
keza tardedilmesine karar ve· 
rilmiştir. 

lzmir 1 inci icra me. dan: 
Hasan oğlu Hüseyinin Emlak 

ve Eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği İzmirde karşı-
yakada bahariye mahallesinin 
yeni sokağında 2 No. lı ve 
tapunun 7-10-933 tarih 1585 
sahife 181 ada, 1 parnel No. 
da kayıtlı 300 lira kıymetli 

dükkanın mülkiyeti açık ar-
tırma suretile ve 844 numa· 
ralı Emlak ve Eytam ban-
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 

artırması 20/5/937 perşembe 
günü saat 11 de icra daire· 
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa-
tı~ bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması hasabile kıyme· 

- Biz bir memleketin hü· 
kiimetini teşkil ediyoruz. Bu 

tine bakılmıyarak en çok ar
tıranın üzerine ihalesi yapıla

caktır. Satış 844 numaralı 

Emlak ve Eytam bankası ka· 
nunu hükümlerine göre yapı· 
lacağından ikinci artırma yok· 
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki· 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

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

Aksi halde hakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 8/5/ 
1937 tarihinden itibaren şart
name herkese açıkıır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te· 
minat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37/2089 dosya numarasile 
izmir 1 İnci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 814 

İzmir gazete· 
lcriode çalışan b~ 
muharrir arkada· 
~nn hazırlamakta 

olduğu Lu mil· 
kem mel c ser tl c 
E0enin tarihi, coğ• 
r:ıfi malünıatıııı, 

i--tibsııliıt, ihracat, 

kültür, bayındır· 

lık hareketlerini 

Lol rcaiınli olarak 
hıılaraksınız. 

TUrkçe
Fransızca 

Bu kadıtr mu· 
k~ nıınel lıir e er, 
Eı;ede ilk defa 
çıkıyor. E.;edeld 
{i~arıatiko, lııır.ı

beler, mc~lıur şe· 
hirlı•r Jıııkkrntlu 
aranılan ıuulıinıat 

bu esenle kolny· 
ca bulunacağı gi· 
bi yerli \'C •·ene· 
bi bütün mfics c
selcrin, lı:ıtta kil· 
çük c nııfın dahi 

ndre lori lıulun:ı

caktır. 
E::ıerin tertibi

ne Ticaret mnt
haosıoda başlan· 

mı ılı r. Tuf~ilfit 

Anadolu matbaa· 
sında 2776 tele
fon num3ra ından 
alınabilir. -!111111111111111111111111111111.. Doktor .. ınıııııııı1111111ıı1111111111! 

! A. Kemal Tonay ! 
- Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın :hastalıkları = 

lapanyol istiklalinin temini 
İçin bir tavassut icrası 

Bundan sonra meclis 483 
müstenkif ile 25 reye karşı 
4,573 reyle bir takrir kabul 
etmiştir. Bu takrirle hükumet 
ve bilhassa Blum ve Dermoye 
karşı tam bir itimat beyan ve 
ihtilalci sol ceneh teşkilatının 
ilgası taleb edilmektedir. 

memleketteki sınıfların hiç 
birinin menfaatlerini ihmal 
edemeyiz. Bizim yapmağa 
mecbur olduğumuz şey mem
leketin manevi sıhhatini iade 
etmektir. Hükumet darbesi 
yapmak niyetinde değiliz. Biz 
kanun dairesinde memleketi 
idare etmek istiyoruz. Hükı1· 
met para kuvveti karşısında 
eğilmiyecektir. Fakat memle
kete dinlenmek zamanını bırak
lıdır. Bunun için tevakkuf dev· 
resine ibitiyaç vardır. 

= Birinci Sınıf Mutahassısı -
Eml "'k V Eytam = c Verem v.e .saire) -a e Basmabauc ietasyonu knrşısıuclııkı Dıbtk sokak başında 30 BHlı = 

3 - Üç büyük demokrasi
nin muhasım ideolojik blok-
1.,ın teşekkülüne mani olmak 
ıuretile sulhun muhafazası 

İçin 111esai birliğinde bulun· 
inalın 

4 - Fransanın hali hazırda 
lntvct olan dostluk misakının 

\'c bilhassa Sovyet Lehistan 

Gec celsesi esnasında Da· 
biliye nazırı Dermoy Clychi 
hadiselerini doğuran sebeple· 
ri izah etmiş ve kendisinden 
sonra söz alan başvekil Leon 
Blum da ezcümle şunları söy-

bankasından.• - ev ve muayenehnnesiııcle sııbah snııt 8 den nkşıım saat 6 ya _ 
- kadar hıı t .ı1 .ırım kabul cdc:r = 

37 /2089 icra dosya numa
rasile satılan, yukarıda evsafı 
yazılı gayrimenkulün alıcısı 
ish:rse, bankamızca bu gayri
menkule konulacak • kıymetin 
yüzde ellisine kadar umumi 
şartlarımız dahilinde ikraz ya
pılabilir. 

i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllU Telefon: 4115 Ullllll• 

Izmir Ziraat mektebi direk
törlüğünden: 

Okulumuz bahçesinde mevcud Hindelması ve kayısı mah
sulü 26/Nisan/937 pazartesi günü saat onbeşte pazarlıkla sah· 
lacağından alıcıların mezkur günde mektepte bulunmaları. 1203 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri --
ROY ALL NERLANDAIS 

KUMPANYASI -
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

"SATURNUS,, vapuru 10 -
Nisanda limanımıza gelip AMS· H ©) m <dl ö N Ü (ğ h ~ t r ©)(fi) F ©l lr -
TERDAM, ROTTERDAM ve = V ~ - • HAMBURG limanları için yük -s 
alacaktır. h t E 11

TRITON,, vapuru 18 ni· ı a c z 
sanda limanımıza -gelip yükü· · nesı-
nü tahliyeden sonra BURGAS, = 
VARNA ve KôSTENCE li- = nde bulunur. 
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINEİN KUMPANYASI 
"GUNBORG,, vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA ve ISKAN
DİNA VIA limanları için yük 

1

. 
alacaktır. 

- fi 1111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111 ı l l l il l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l il l l l l l l ll il-

---
SERViCE MARITJME RO· ! 

UMAIN 
"ALBA JULİA,, vapuru 21 

nisanda gelip Pf RE, MALTA 
ve MARSlL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE-
NOV A ve MARSİL YA liman· 
lları için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarıhlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
!Jaha fazla tafsilat içirı ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

O ivier ve 
Şürekası 

Limited 1 p~~-. -;/ 
Vapur Acentası .r 

Tel. 2443 1 

9N«~ 
-~ - r 

611 ıu u~ 
\ 

THE ELLERMAN LiNES LTD. ·----• 
"GRODNO,, "puru 8 ni· W F~J~(~~V~A~~N~~~~G•a•z~i~Bmu•ıv•a•r~ın•d•a•~-~-~~mE•n~iy•i•~•t•o•~•a•f•m•a•lz•e~m•e•si~ 

sanda LONDRA, HULL ve 1 • • • - lzmir LJ 
ANVERS'ten gelip yük çıka- 'Der ZEE & CO. S v l k E • .rıamza Rüstem 
racak ve ayni zamanda LON- ag 1 Vı 
DRA, HULL için yük ala· v N Müessis ve müdürü f otog., raf hanesi 
caktır. • • 
THE GENERAL STEAM DEUTSCHE LEVAN· Dr. Operatör Milat Baran nde bulunur. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Eksiltme ilanı 
Türkiye ziraat bankası Manis 
şubesinden: 

1 - Manisa ziraat bankası binasının ittisalindeki arsa üıt' 
rine depo, garaj ve dıvar işlerinin inşaatı muhaıııJ 
men bedeJ olan 8463,50 lira üzerinden eksiltme)1 
konülmııştur. 

2 - Bu işe ait teknik şartname, depar.un umumi şartnfı 
mesi mukavelename projesi Manisa ve lzmir zira 
bankalarına miiracaatla bila bedel tetkik olunabilir. 

3 - ihale 29/4/937 perşembe günü saat 17 de Mani 
ziraat bankası Ş!lbesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçesi 634.76 liradır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmı 
ehliyet vesikası Ve.! 936 yılına ait Ticaret odası ves 
kalarını ve muvakkat teminat makbuzlarını kapııl 
zarfın içine koymaları ve kapalı zarfların ihzannd 
müteahhitlerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddeS 
ahkamına riayet etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarfları 
29/4/937 perşembe günü saat 16 ya kadar Manis• 
ziraat bankası şubesi müdürlüğüne vermeleri Is 
zımdır. 15 20 1130 

NA VIGATION C. LTD. TE LINlE Yeniden inşa ve tesis edi· 
HAMBURG len bu hususi hastane her 

"AD JUT ANT,, vapuru ni· .. X ,, vapuru 12 Mayısta türlü asri techizatı fenniye 
san nihayetinde gelip LON- beklenilmektedir. ROTTER- ve konförü muhtevidir. Has· 

Dr. Demir Ali 1 / 

ıl-DRA için yük alacaktır. DAM, HAMBURG ve BRE· ta kabulüne başlamış olup 
Tarih ve navlunlardaki de· MEN · k k b l d 

Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

ıçin yü a u e er. gece ve gündüz daimi dok-
ğişikliklerdcn acenta mes'u· toru bulunur. Müessise mu··. AMERICAN EXPORT LI· ı 

ı 
livct kabul etmez. NES racaat edecekleri her an ka· , İzmir - Birinci beyler sokağı 

Elhamra Sineması arkasında 
Telefon : 3479 

..l.IB!Ml!!~~9.:-•rml-' 

"U imi The EXPORT STEAMSHIP bul eder ve hastalar arzu 
MDAL,, Umu. CORPORATION ettikleri hekimler tarafından 

mi Deniz Acenta. ''EAMINSTER,, vapuru 26 tedavi edilirler. 

lığı Ltd 
1 

Nisanda beklenilmektedir. NE- ~ Telefon. 4070 ..._ Kiralık Ev 
• VYORK için yük kabul eder. ---tam••---·---He enic Linesı SERİ SEFERLER NA, KALAS ve IBRAIL li- Gayet havadar bahçeli gü· 

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

• e AMERlCAN EXPORT Li- manları için yük kabul eder. 

Lı nıted NEs rIRE AKTARMAsı SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARI· 

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

PHELPS LiNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"ARYLENSEN,, vapuru 21 

nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

ıçin yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 
Birinci kordonda "UMDAL., 

UMUMf DENIZ ACENTA· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. l 66 
Telefon : 3171 

11EXETER,, vapuru 23 Ni-
sanda PIREden BOSTON ve 
NEVYORK a hareket ede· 
cektir. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 ,, 

ROMANYA SEYRÜSEFA
IN İDARESİ BÜKREŞ 
"DUROSTOR,, vapuru 2 

Mayısta beklenilmektedir. 
KôSTENCE, SULINA, KA· 
LAS, için yük kabul eder KA
LAS aktarması olarak ta umum 
TUNA limanları için yük ka
bul eder. 

"SZEGED,, 19 nisanda bek-
lenilmektedir. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA LiNZ ve Vl
y ANA limanları için yük alır. 

Göztepe' de Abdülezel so
kağında yokuşta bakkal Bay 

ı Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 
a,•a•• 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 

Acele satılık 
degv irmen lzmir Vilayeti Baytar Direk-' 

"BOSPHORUS.. vapuru •• ı•• v •• d 
19 nisanda beklenilmektedir. Hali faaliyette yüz yirmi tor ugun en: 
ayni. gün HAYFA DIYEP santimlik çift taşlı ve 27 • • Vilayetin Damızlık aygırlarının yıllık ihtiyacı olan 120 bill 
ANVERS ve NORVEÇ ı"n beygirlik lngiliz nasyonal kilo kuru ot Torbalının Arapçı ve Şehitler köylerindeki Ht.ı• 
bütün limanları için yük ka· markalı mazotla müteharrik 
b l d 

susi muhasebeye ait dört yüz dönüm çayırlıktan temin edile' 
u e er. motoru ve bir tuz taşı ve 
"SARDINIA,, vapuru 22 b ce~lir. Muhammen bedeli 2053 lira olmak üzere bu çayırlarıf'I 

ir arpa ezme makinesi ve b k b JOHNSTON WARREN mayısta beklenilmektedir a\:ni f içme, urutmr., alya yapma ve şartnamede yazılı kazalarB 
J mua iyet ruhsatnamesini ha- 1 

LINIES L TD. gün PiRE, ISKENDERIYE, Dİ nakil ve teslim edilmek şartile kilo üzerinden on beş gün müo" 
L I V E R P O O L iz değirmen acele ve ehven 

YEP ve NORVEÇ . Jı"manları detle eksiltmeye konmuştur. 
JE S O fiatle satılıktır. 1 

" S M RE,, vapurJ 9 için yük kabul eder. lzmirde Kestane pazarın· steklilerin 154 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ihale 
Mayısta beklenilmektedir. LI- Vapurların isimleri gelme da 22 numarada makineci tarihi olan 26 Nisan 937 pazartesi günü saat 10 da Vilayet 
VERPOOL ve ANVERSten tarihleri ve navlun tarifeleri daimi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta dahı:ı 
-k t' kt" BURGAS h k d b" hh"'d · · · ve tornacı Raşid ustaya yu ge ırecc ır. , a ın a ır taa u e gırışı· fazla malumat almak istiyenlerin Vilayet Baytar direktörlüğüne 

VARNA, KÔSTENCE, SULI- lemez. Telefon No. 2007 2008 müracaat. • müracaatlerı ilan olunur. 10 15 20 25 1096 
m # Pii rı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b1 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


