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Rüşdü Aras, trenden ınınce 
kendilerini karşılıyanların elle
rini sıkmışlar, görüşmüşlerdir. 
Müteakıben elçiliğimize giden 
Başvekilimiz; orada bir müd
det istirahatten sonra saraya 
giderek kral ve kraliçenin def· 
terlerine isimlerini yazdırmış· 
lardır. 

General İnönü ve B. Rüşdü 
Aras, saraydan Başvekalet 
dairesine geçmişler, ~ Bulgar 
Başvekili Köse lvanofu ziyaret 
etmişlerdir. Bay Köse lvanof, 
öğleden evel elçiliğimize ge-
lerek Başvekilimize iadei zİ· 
yarette bulunmuştur. 

Avda bulunan Bulgar Kralı 
Boris, derhal Veranya sarayına 
gelmiş ve evvela General Is~ 
met lnönünü ve biraz sonra 
da Bay Rüşdü Arası kabul 
etmiş, kendilerile uzun müd· 
det görüşmüştür. 

Kral, Başvekilimiz şerefine 
mükellef bir öğle ziyafeti ver· 
miştir. Ziyafette mühim mes· 
eleler üzerinde görüşmeler 
cereyan etmiştir. 

,,..------
A. Hamid ihti-
fali bu :akşam 

Bu gece İzmir Halkevinde 
(Şairiazam) Abdülhak Hamid 
için büyük bir ihtifal yapıla· 
caktır. Şairiazamı sevenlerin 
kalabalık bir şekilde iştirak 

edecekleri bu ıhtifale bütün 
öğretmenlerle lise ve öğret
men okulu talebelerinin işti· 

rak etmeleri Kültür Bakanlı· 
ğından şehrimiz kültür direk
törlüğüne telgrafla bildirmiştir. 

HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

lstanbul, 20 (Hususi) - Su· 
riye gazeteleri, bir müddetten
beri Hatay meselesi hakkmda 

Son yağmurlardan sonra 

Ceyhan nehri yeniden 
taşmağa başladı 

-----~----~-------~ Adana ile köyler arasındaki münakalat 
kesildi. Yeni bir seylabdan korkulayor 

Adanadan bir görünüş 
İstllnbul, 20 (llmusi) - Aclaııııdan gelen haberlere göre, eon yağan 

şiılılctli yağmurlardan C.) l•an ııelıri tnşmı~tır. Adana ile civar köyler 
ara9ındaki ınün:ıkulat kesilmi~tir. Yeni bir seylab lelliketinden kor· 
kulınaktndır. 

Mülakat, B. Mussolininin 
hususi yatında ıolacak 

İtalyan gazeteleri, Şuşnig. Mussolini mü
lakatına büyük ehemmiyet veriyorlar 

Venedik, 20 (Radyo) - Veue
dikte Bay l\lussolini ve Hay Şuş· 

ning mülukatı İ\·in büyük hazırlık· 
lar yapılmıştır. 

Du~e, Venediğe tannre ile ge
lecek ve yanında Kont Ci.ıno da 
hazır bu]unacaktır. Di~cr 1talya 
nazırları ve müsteoarları da Vene· 
diğe geleceklerdir.«im<lidcn birçok 

gazeteciler \' enedi~e gelmiş bulun 
maktadırlar. 

Bay Şuşning ve doktor Smit, 
Danili oteline mieafir olacaklar ve 
mülA.kat 8. 1\fuesolininin yatı (Mo· 
ra) üzerinde vukubulacaktır. 

İtalya gazeteleri bu eiyast mü· 
JAkata çok bfiyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. 

Tek/on: 2776 

ve 
bizmişiz! 

uydurma haberler neşretmekle 
ve bu meseleyi kendi zaviyele· 
rinden görerek iğlak etmeğe 
çalışmaktadır. Aynı gazeteler, 
son günlerde yeni baştan bir 
tak~m yalanlarla sütunlarım 
doldurmakta ve guya, bizim 
Suriye hudutlarına çeteler gön· 
derdiğimizi ileri sürmekte· 
dirler. 

Suriye gazeteleri, daha ileri 
giderek, petrol mukabilinde 
Hatay işinden vazgeçmek is· 
tediğimizi de kaydediyorlar ki, 
bu uydurma ve tamamen he· 
zeyan haberlere kediler dahi 
gülse sezadır . 

Galatasaray 
Bugün geliyor 
İ'!t.ınbul, 20 (Hususi) - Cu· 

martesi 'e pazar günü iki maç 
yapmak üzere, Calatasaray takımı 

oyuncuları bugün İzmire lıarektıt 
etmişlerdir. 

İngiliz kralı 

lngiltere 
Hiçbir devlette sulhperverlik 
görmediğinden silahlanıyor 

Şark şimendiferleri 6 mil
yon liraya satın alınmıştır 

Nafıa Vekilimiz Mecliste 
beyanatta bulundu 

------~------------Ali Çetinkaya, 19 uncu asırdanberi şark 
demiryollarının geçirdiği saf haları anlattı 
r ''BugUn iftiharla söyliyebiliriz ki, hatlarımız ' 

her halde Balkan devletlerinin hatlarmdan ve 
Avrupanm birçok yerlerindan daha iyi bir şe· 
kilde işlemektedir ve hakikaten daha iyi işliye· 

\.. ceai lemin edilebilir.,, 

Nafıa Vekilimiz Bay 
Ali Çetinkaga 

Ankara, 20 (A.A) - Büyilk 
Millet Mecliıinin dünkü içtimaında 
ıark demiryolları imtiyazı ile oir· 
kete aid malların satın alınmaaına 

dair olan mukavelenin taşdiki hak· 
kındaki kanun layihasının müzake· 
resi münasebetile Nafıa Vekili B. Ali 
Çetinkıtya ıu beyanatta bulunmuştur: 

- Geçen sene bir arkada~ı· 

mız, bir firketin &atın alınması 

müzakeresini yaptığımız sırada, şark 
demiryollannın 1atın almıb alın· 

mıyaeağım aormuıtu. 

Kendilerine hali müıakercde 

bulunduğumuzu söylemiotim. 
Hakikaten o tarihten itibaren 

müzakere devam elli. Şark demir· 
yollannın imJl!lratorluk tarihinde 
ve zamanımızda mühimce bir ma· 
ceraeı vardır. Onu hullieaten arze· 
dersem heyeti ceUleye karoı vazi· 
femi yapmıo o]urum. Aynı zaman· 
da hali hazırda bir takım noktalar 
üzerinde f iltlr edinmel!ine veeilc 
olur, zannediyol'um. 

Şark. demiryollan Avrupanm 
yahud garbın ıarka doğru 19 uncu 
asır eıraeında gerek imparatorluk 

tarafından şiınenclifer ynpılrnaeı:ıa. 

zumu ve gerek garbın şarka doğru 
olan muvasalusının zaruretile hadis 
olwuş bir takım eiy:ısi, mali_ me e· 
ldcr neticesidir. 

19 zuneu asırJa, malumunuz· 
dur, Avrupanın teknik inkişafı 
dol11y1Eile şarkta bir tııkım pazarlar 
tedarik etmc:oi ve mallarını müba
dele eyleme i zarurı•tini tııLli ola· 
rak icap etıiriyordu. Onun için 
bü.>ük devletlerin bilhassa siyıısi 
rekabetleri dolayıııile bir taraftan 
Akdenizden Hindistana doğru yol 
açmak arzusu f ngilizler tarafından 
takip edildiği gibi diğer taraftan 
gene Avusturyalılar tarafından Ege 
denizine, Sclaaiğe doğru inmek 
zaruretile bir tak1m siyasetler takip 
edildi. Bunun neticesi olarak ta 
şark denıiryolları imtiyazı verildi. 

Malumdur ki Uumelide buyük 
bir salııı memleketimizin aksamın· 
da bulunuyordu. Hakikaten Avru· 
panın böyle bir mühim kısmının 
muvaıalasız kalması birim için bir 
mesele olduğu gibi devletler için de 
eöy1ediğim nok.tai nazardan bir 
mesele idi. 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede 

Bergama da 
Bir su idaresi 

kuruldu. 
Daohakanımızın İzmirdeki tel• 

kikleri esnasında bazı arazinin kur· 
tanlmaeı ve pamukçuluğun inkişafı 
için, muhte1if nehir ve bataklıklar 
üzerinde konuşmalar yapılmııtı. 

Bu meyanda Bergamnnın Bakırçay 
mecrasının tathiri de ileri ıürül· 

müştil. 

Veril\'n emir üzerine Bergama· 
da bir su idarui teşkili kararlaftı· 
rılmış ve bu idareye memur edi· 
len mühendisler de gelmiştir. Bu 
mühendisler, Bergamayı merkez 
tutacak ve gerek Bak.ırçay, gerekee 
Gediz çayı ilznindc çalııacakJar, 

İcab eden raporlarını hazırlıyarak: 

vekalete göndereceklerdir. 

Filoyu teftiş edecek Bu .. l J _ _ gun erae 
..----..,.-~~--.-:-'Ol:"l'I'"' 

lngiltere kralı Sa Majeste 
Altıncı Jorj 

Londra, 20 (Radyo) - Portfl. 
mot körfezinde yapılacak bahri ge
çid reemi için 22 nisanda bir pro· 
va yapıla<·ak ve kral Altıncı Jorj 
Viktorya And Alber yatı ile filoyu 
tef tiı edecektir. 

Kral, filo kumandantanna yat 
Clleriadı bir li1afet Tere<:ektir. 

Meçhul 
Korsan 
.Arkada~ım1z l1. Ay· 

hanın Aaudolo için ha· 
zırladığı büyük deniz 
ve macera romanı. 

Diğer ıomanımız: 
~ 

Hüsnü 
abey 

Saime Sadi
nin çok güzel, 
nefis edebi ro- ,_._,.._ 
manı .• 

Yakında 

Anadolu sü 
tunlarında .. 
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ispanyada dövüşen kadın 
f spnnyada devam eden büyük hailenin kan ve ıı.teo dalgalan içinde, 

kadının da rolii büyük oltlu. Ben, cumhuriyetçiler safında ıilahla çar· 
pı,an kadınların resimlerini gördükçe, onlara aid yazılan okudukça, he· 
men f sıiklill mücadelesini hatırlanın .. 

Afyon, .Eııkişefıir boylarında, emperyalizmle dövilatüğümUz yıllarda, 
mubarek Türk annlan, eebhe gerilerinden ıırtlaonda erzak ve eebhane 
taşıyorlardı .. Anndoluoun ta~lı, boT.uk yollanndan attır ağır Hediyen kağ· 
nı kollorını, gene aoalanmız idare ediyorlardı. O cebhelerde, kadından 
ne ÇO\'uş, ne onbaşı, ne zabitler çıktı! .. 

En eski tarih yapraldıın da gösterir ki, yeryüzünde, erkeği ile be· 
raber yanyana barb eden ilk kadın, Türk kadınıdır. Böyle bir millete 
mensulı olduğum için, f panyol kadınını alaka ile takib ediyorum. HAdi· 
senin hence mühim olan diğer bir noktası, İspanyada silaha 1anlan ka· 
dıoıo, diktatoraya karşı cumhuriyet ve dcmokra iyi müdafaa etmel'idir .. 

Harb sonu yıllan; bazı yerlerde bir zaruret, bazı ellerde de moda 
hnlinde bir diktatörlük cereyenı uyandırmıo ve hattA hararetli bazı mü· 
ri<ller "büyük kütlenin selameti namına diktatör!,, parolası ile demok· 
rasire karşı duhn geniş bir polemik takibine baılamışlardır,. Fakat artık 
diktatörlük, yavaş yavaş ric'ate başlamıştır. Demokrasi, beıeriyete yaluşan 
en iyi bir şekil ve ona verilmesi, verilmezse onun tarafından alınması 

lb:ım gelen bir haktır. 

Demokrat bir idarenin biz.im gibi meaud ve hilr bir vatanda~ küt· 
lesi, bunun içindir ki, her diktatora ile mücadeleyi yakından takib ediyor .. 

Oğlunun, kardeeinin kurounu, bomhaRı, gülle1i ve zehirleri ile karp 
kar~ya ç.arpışan İspanyol kadını muvaffak olsa da, olmasa da tarihte 
büyük bir yer alacaktır. 

Bundan şöyle bir netice çıkarabiliriz: 
Kadın, yaradılışı itibarae, demokrasinin, hürriyetin, cumhuriyetin 

Aşıkıdır ve bu aşk, yavaş yavaı, çetin bir irade içinde, şuurlu bir dava 
halino gelmektedir. 

ParaşUtlerin hizmeti 
1926 Senesindenberi para

şütle hayatını kurtarmış olan· 
ların adedi lngilterede 145 dir; 
Birleşik Amerikada 1929 dan
beri bu alet sayesinde ölüm
den kurtulanların yekunu sekiz 
yüz kırk üçtür. 

Birleşik Amerikada bir "Pa· 
raşüt kullananlar ve kullanma
sını bilenler" kulübü teşkil 
edilmiştir. Bu kulübün azası 

· bir sene içinde 805 adedine 
baliğ olmuştur. 

Saime Sddi 

kabuklu ve dövülmemiş bir 
halde biber yidirmiş: bunun 
neticesi olarak kanaryaların 
sarı renkleri bir müddet sonra 
kırmızıya tahavvül etmişi 

Kırmızı kanarya!. Her halde 
güzel bir çeşidi 

Aynı tecrübe beyaz tavuk· 
lar üzerinde de yapılmış ve 
tavuğun rengi değişmiştir. Yal-

nız, tavuğun rengi havanın rutu · 
bet veya kuruluğuna göre de· 
ğiştiği için bu suretle canlı 

bir barom~tre elde edilmiştir! 

En tuhaf işi En büyük ikra-
Amerikada tuhaf işlerin en • • 

· tuhafı olmuştur. Polina Rober mıyeJı koşular 
isminde bir kadın Tenison h f l k 
mekteplerinde öğretmesidir. Bu Bu a ta yapı aca 
kadın 29 yaşında olduğu hal- .. Y~~ış _ve Islah Encümeninin 
de Rider isminde ve henüz dorduncu hafta atyarışları, Pa· 
15 yaşında bulunan bir çocuk zar .~ünü _Yapılac~ktır. B~ koş~, 
ile evlenmiştir. encumenın en yuksek ıkramı· 

Bunda tuhaflık var mı? di· yeli koşusu olduğu için çok 

yenlere bir de hadisenin şu 
kısmını arzedelim: 

Zevç, yani 15 yaşındaki 
genç talebe, hem de 29 ya
şındaki öğretmen zevcenin ta· 
!ebesidir!. 

Mezar mı yoksa .... 
Amerikada Virjinyada Riç· 

mand şehri mezarlığında ge· 
celeri bazı şüpheli gürültüler 
duyulmuş ve cadı masalları 
akla gelmiştir. Fakat gardi
yanların yaptıkları tetkikatta, 
gürültü gelen mezarlardan bi
risinden yüzlerce şişe viski 
çıkarılmıştır. Diğer mezarlarda 

heyecanlı ve alakalı olacaktır. 
Taylara mahsus koşunun 

ikramiyesi 645 lira, lngiliz at 
ve kısraklarına mahsus koşu-
nun ikramiyesi 1100 liradır. 
Birinciliği kazanacak hayvan, 
sahibine 950 lira kazandıra
caktır. 

Dördüncü koşu Handikaptır. 
Vilayet koşu hf"yeti, bu koşuya 
iştirak edecek hayvanların Han· 
dikap ağırlığını tesbit etmiş 
ve hayvan sahiblerine bildir
miştir. Benliboz 63 kilo, Öncü 
ve Necib 59 ar kilo, Güler, 
Derviş ve Sada 58 er, Müm· 
taz ve Galib 52 şer kilo üze· 
rinden koşacaklardır. 

Bazı köylerdeki 
hayvanlara tat. 

bik edilecek. 
Hayvanlarda mühim telefat 

yapan, hatta insanlara da si
rayet eden şarbon hastalığı 
için Ziraat Vekaleti Baytari 
hıfzıssıhha laboratuvarında yeni 
ve çok müessir bir aşı keşfe· 

dilmiştir. 
Hastalığa karşı uzun müd· 

det muafiyet bahşeden bu aşı, 
bazı yerlerde tatbik edilmiş 
ve çok faydalı neticeler ver· 
miştir. Vekalet laboratuvarı 
şefi Bay Muzaffer Bekman ile 
iki mütehassıs arkadaşı Anka
radan şehrimize gelmiş ve dün 
Vilayette Vali Bay F azh Gü
leci ziyaret etmişlerdir. Baytar 
müdürü Bay Adil Y ergök ile 
Menemen kazasına giderek 
Çavuşköyü, Musabey, büyük 
ve küçük Çiğli köylerindeki 
hayvanlara, yeni keşfedilen 
müessir aşıyı tatbik edect:k· 
lerdir. Menemenden sonra 
Kuşadasına gidecek olan mü
tehassıslar, Selçuk:nahiyesi da· 
hilindeki bayanlara da bu 
aşıyı tatbik eyliyeceklerdir. 

Çeşmedeki 
göçmenler ......... __ _ 

A razinin vaziyeti 
tetkik edildi •. 

Çeşme kazası . dahilinde is· 
kan edilmiş olan Romanya ve 
Bulgaristanlı göçmenlere tev
zie başlanan araziden şikayet 
ed.ilmişti. Vilayetçe bu şikayet 
üzerine Ziraat müdürü Bay 
Nadir Uysalla Burnava nahiye 
müdürü Bay Şefik Erol Çeş
meye tetkikata gönderilmişti. 

Yerlerinde araziyi tetkik eden 
bu iki zat, şehrimize dönerek 
dün vilayette vali Bay Fazlı 
Güleçe tetkikleri neticesini bil· 
dirmişlerdir. 

Pamuk 
tohumları 
Her tarafta ekildi 

da araştırmalar yapılmış bu 
suretle elde edilen viski, hın· r 
!erce şişeyi bulmuştur. Bugün doğacak 

çocuklar •• 

Ziraat Vekaletinden vilaye· 
timiz pamuk müstahsılları için 
gönderilmiş olan (150) ton 
akala pamuk tohumu, kaza
larda müstahsıllara tamamen 
tevzi edilmiştir. Ziraat müdür· 
lüğüne gelen malumata göre, 
pamuk müstahsılları, kendi· 
lerine tevzi edilen tohumları, 
evelden hazırlamış olduklan 
tarlalara ~ ekmişlerdir. Nisan 
yağmurları, yeni ekilen pa· 

"\ muklara çok iyi gelmiştir. 

Hadisenin bu son safhası, 
polisin müdahalesini icab t"t· 
tirmiş ve neticede, vergi ka
çakçılığı yapan bir müskirat 
ticaretanesinin vergisi veril· 
memiş viskileri mezarlarda sak· 
ladığı meydana çıkarılmıştır. 

Gelelim biberin faziletine! 
Ruhu şadolsun, Nasraddın 

hocanın bamyasının fazileti 
gibi biz <le bıberin foziletin· 
den bahsedeceğiz. 

Mütefennin olduğu rivayet 
olanan bir ktışbaz, yani bir 
kuş mütehassısı, kanaryalara ,, 

Bugün giloeı ile utared ara· 
sındll husule gelecek bir tesir, 
bütün otoriteleri zarara uğrata· 
caktır. Bugün verilen borç para· 
lann bir daha tahsili kabil ol· 
mıyacaktır. Yapılan ivlerin çoğu 
makas neticeler verecektir. 

Ilugiio doğan çocuklar kay· 
gıeız, eıuliıeıiz olacaklar, geni~lik· 
leri ile şöhret kazanacaklardır. 

Bununla beraber mühim mevkiler 
ifgal cdchilec<'klcrdir. Franıız 

krallnnndan Dördnncü Hanri böy· 
le bir günde doğmuoıur. 

Bay Lemi A ksoy 
Jktısad Vekaleti Ege mınta· 

takası ölçü ve ayar başmü
fettişi Bay Lemi Aksoy, ter· 
fi an lktısad Vekaletinde yeni 
bir vazifeye tayin edilmiştir. 

Dört seneye yakın bir za
mandanberi başmüfettişlik va
zifesini bihakkın ifa eden ve 
olçü inkılabı üzerinde çok 
hassas davranarak iyi netice
ler alan, kendisini herkese 
sevdirmiş bulunan Bay Lemi 
Aksoya yeni vazifesinde de 
Jnuvaffalcıvr.t)ıPr tPmPnni ,. Pri:r 

23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk bayramı ·-·--Kültür direktörlüğünce bir 
program hazırlandı 

23 nisan ulusal egemenlik 
ve çocuk bayramı için zengin 
bir program hazırlanmıştır. 
Bayram münasebetile resmi 
devair, perşembe günü öğle
den sonra kapanacak ve cu
martesi sabahına kadar kapalı 
kalacaktır. 

Bütün mektepler de pazar
tesiye kadar tatil edilecektir. 
Bayram için hazırlanan prog· 
ramı aynen neşrediyoruz: 

1 - Törene bütün lise, 
orta ve ertik okullar, süel 
bando iştirak edecektir. Okul
lar meydanda, 29 teşrinievel 
936 cumhuriyet bayramı tö· 
reni için hazırlanan krokideki 
B. C. Ç. D. F. harfleri ile 
gösterilen yerlerde geliş sırası 
ile ve üçer kişilik dizi halinde 
daracaklardır. 

2 - Kız öğretmen okulu 
ile Karşıyaka ortaokulu Kar· 
şıyakadaki ilkokulların töre· 
nine iştirak edeceklerdir. Tö
ren Karşıyaka Cumhuriyet 
Halk Partisi alanında ola· 
caktır. 

Buca ortaokulu ile Burnava 
şubesi de töreni mahallerin· 
deki ilkokullarla beraber ya
pacaklardır. 

3 - Her okulun iczileri 
üniformaları ile okullarının 

önünde yürüyeceklerdir. 
4 - Meydanda öğrencile· 

Mahsuller ----······---Son yağmurlardan 
çok istifade etti 
Mulhakattan vilayet ziraat 

müdürlüğüne gelen malumata 
göre, Nisan yağmuru, vilayetin 
her tarafına yağmıştır. Bü
tün mahsuller, bu yağmurlar
dan çok istifade etmiştir. Bil· 
hassa Menemen ovasındaki 
mahsuller yağmursuzluktan 
sararmağa başlamıştı. Yağ· 
murlardan sonra mahsuller, 
canlanmıştır. Bağlarda da 
yağmurdan sonra yeni filizler 
fışkırmaga başlamıştır. 

Belediye tahsildarı 
adliyeye teslim oldu 
Zimmet ve ihtilastan maznun 
eski belediye tahsildarı Niyazi 
kaçtığı için aranmakta idi. 
Gıyaben hakkında tahkikat 
yapılan Bay Niyazi, dün müd· 
deiumumiliğe teslim olmuş ve 
ihtilasen zimmetine geçirmiş 
olduğu 37 lirayı belediyeye 
yatırdığına dair makbuz gös
termiştir. Fakat para vaktinde 
yatırılmadığı için Bay Niyazi 
hakkında takibata devam edil· 
mesine karar verilmiştir. 

Muhakemesine, yakında ağır 
ceza mahkemesinde başlana· 
caktır. 

Bir körUn marifetleri 
Karataş aile evinde yatıp 

kalkan, iki gözü de kör Selim 
oğlu Mustafa; sarhoş olarak 
aynı evde oturan Abdullah 
kızı Melahatm odasına taarruz 

rin tertib ve intizamı ile her 
okuldan bir yardirektör meş· 
gul olacaktır. 

5 - Törene tam sltat 10 da 
bandonun çalacağı istiklal nıar· 
şile başlanacak ve sonra ban· 

donun refakatile hep bir ağız
dan Onuncu yıl Cumhuriyet 
marşı söylenecektir. 

6 - Söylevler: 
A - Halk Partisi, H9.lkevi 

ve Çocuk esirgeme kurumu 
adına avukat Cevdet Nasuhi, 

B - Erkek lisesinden öt· 
retmen Alaeddin, 

C - Her okuldan en kü· 
çük birer öğrenci taraflarından 
"kısa" söylevler verilecektir. 

7 - Törene meydanda ll
baym önünde geçit resmi ya· 
pılmak sureti le son verilecektir. 

Kız ve Kültür liseleri, Ka· 
rataş orta, Sanatlar okulile 
Kız Enstitüsü dönüşte birinci 
kordonu takip ederek Kışla 
ve Konak meydanına kadar 
yuruyuş halinde gelecekler, 
buradan okullarına dağılacak· 
lardır. 

Not: - Çocuk esirgeme ku
rumu tarafından tramvayların 

ücretsiz olarak akşam saat 
17 ye kadar çocuklara tahsisi 
temin edilmiştir. Kız enstitüsü 
ve San'at okulu talebesi bu 
tramvaylardan istifade ede· 
ceklerdir. 

Evkaf akarı ---······---Yeniden inşaat 
yapılacak 

Evkaf müdürlüğü, evkaf 
idaresine gelir temin edecek 
yeni akar İnşası için Basma
hanede Süt damlası müesse· 
sesi civarında (3000) metre 
murabbalık yer satın alacak
tır. Bunun için belediyeye 
müracaatla arsa istemiştir. 

Foçadaki hadise 
Foça müddeiumumisi Bay 

ihsanı F oçada icra dairesinde 
tahkir etmekle maznun Foça 
belediye reisi Bay Raşidin 
muhakemesine dün şehrimiz 
Asliyeceza mahkemesinde nak· 
zen başlanmıştır. 

Bay Raşid, evelce Foça 
mahkemesince üç ay hapse 
mahkum edilmiş, fakat tem· 
yizin nakz uararı üzerine nakli 
dava talep edilmesile dava, 
fzmir Asliycceza mahkemesine 
naklolunmuştu. 
. Dünkü muhakeme celsesin
de temyizin nakz kararı okun· 
muş 've Bay Raşid, söylediği 
sözlerde hakaret kasdt olma
dığını söylemiştir. Mahkeme 
nakz kararına ittiba ile bazı 
noktaların tedkiki için muha· 
kemeyi talik etmiştir. 

Vilayet büdçesi 
Vilayet büdçesinin tasdik 

için Dahiliye Vekaletine gön
derilmek üzere hazırlamlma· 
sına devam edilmektedir. Mu· 
hasebei h•ıs11siye müdürlüğü, 

büdçeyi birkaç gün içinde ta
mamlıyacak ve vilayet, Veka-

r 
Peynirden ---···· Zehirlenme vak'a • 
ları artıyor. 

Son günlerde sık sık pey· 
nirden zehirlenme hadiseleri 
vukubulmaktadır. Dün de Al· 
sancakta bir hadise olmuş, 
Koçanalı Bay lbrahim kızı 
Bayan Şükriye ile kardeşi 
Bayan Hayriye, bakkal Bay 
Hakkıdan aldıkları yüz pa· 
ralık peyniri yidikten biraz 
sonra zehirlenmişler ve der
hal hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınmışlardır. 

Belediyenin nazarı dikka
tini celbeder, müessif bir 
vak'aya meydan ve~ilmemesi 
için bir an evel harekete ge
çilmesini bekleriz. 

~----------·----Malvernion 
vapurunun 
--~·----

Denize indirilmesi 
münasebetile lzmirli 

tüccara bir davet 
12 Mayısta lngiltere Kralı 

Altıncı Jorjun taç giyme me· 
rasimi münasebetile şehrimiz

de Olivye vapur acentası ta
rafından temsil edilen Eller· 
man kumpanyasının yeni inşa 
olunan Malvernion vapurunun· 
da Taymis nehrinde suya in
dirme merasimi yapılacaktır. 

Vapurun kızaktan indiril
mesi merasimi, umum devlet· 
lerin harb sefinelerinin bulun
dukları kısımda yapılacaktır. 

Bu sırada Londrada bulunan 
lzmirli ihracat tacirleri de bu 
merasime davet edilmişlerdir. 
Bu münasebetle Olivye vapur 
acentası sahibi lzmirli müşte· 
rilerini vapurda görmekle bü· 
yük bir şeref duyacaktır. Bila· 
hare, 13 Mayısta mumaileyhin 
emirlerine tahsis edeceği oto· 
mobillerle tacirler sabahleyin 
saat 9,30 Ruoyal palas otelin· 
de hazır bulunc.caklar ve bu 
otomobillerle Vindsor sarayını 
gezeceklerdir. Ve lzmirli tacir· 
lere kendi şatosunda bir öğle 
yemeği ziyafeti verildikten son
ra, Taymis nehri üzerinde bir 
tenezzüh yapılacaktır. 

Bu merasime iştirak etmek 
istiyen muhterem lzmirli tacir
lerimizin 8 Mayıs tarihinde 
Londra Feuchurel caddesinde 
124 numarada Olivier ve Şsı. 
Lted acentalığına müracaatları 
rica olunur. 

Balkan 
T. Odaları 
Kongresine aid 
rapor gelmiştir .. 

Balkan antantı ekonomik 
konseyinin Bleddeki toplantı
sında aldığı kararlara göre, 
Rumen seksiyonunun Balkan 
antantı memleketleri Ticaret 
ve Sanayi odalarının a~alarında 
aktedecekleri kongre münase· 
betile bir rapor hazırlanmıştı. 
Bu rapor, tetkik edilmek üzere 
şehrimiz Ticaret odasına da 
gelmiştir. Oda idare heyetince 
rapor tetkik edilecek ve bir 
mütalea hazırlanarak lktısad 
Vekaletine gönderilecektir. 

Şehir Meclisi 
Perşembe günü toplanması 

mukarrer olan Şehir Meclisi, 
23 Nisan Ulusal egemenlik 

münasebetile Pazar
saat 16 da içtim• 

... 

I 
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Türk-Y goslav °' dostluğu 
nesilden nesile geçecek 

~·..,--...-r:-ı 

Başvekilimiz, Belgraddan ayrılırken çok 
samimi bir nutukla dost Yugoslav 

milletine tesekkür ettiler .,. 

BeJgrad, 20 (Radyo)- Tür· goslavyanın parlak atisini, kral 
kiye Başvekili general İsmet ikinci Piyerin müstakbel sal-
lnönü, dün geceki ziyafette tanatının haşmet ve azametini 
belediye reisinin söylevine şu şimdiden takdir etmek pek 
nutukla mukabelede bulun· kolaydır. Yugoslavya kahra-
rnuşlardır: mantarının haıusuna istinad 

- Güzel memleketinizin her etmektedir. 
tarafında bi;ze karşı gösterilen Şimdi size, dostum B. Mi-
samimiyetterı çok mütehassis lan Stoyadinoviçin huzurunda 
oldum. Her şeyden eve! buna biraz da politikadan bahse-
teşekkür etmeme müsaadenizi deyim: 
rica ediyorum. Buraya, Türk Türk- Yugoslav dostluğu, 
tnilletinin, Yugoslav ulusuna Balkan antantına istinad et· 
karşı olan sevgisini bildirmeğe mektedir. Her iki devlet te 
geldik. bu antanta samimiyetle mer· 

Büyük Şef Atatürk, Türk- buttur. 
Yugoslav dostluğunun her saf- Biz, :Balkan antantı çerçe-
hası hakkında büyük alaka vesi dahilinde herkesi teşriki 
göstermektedirler. mesaiye davet ediyoruz. Tür-

Memleketinizi serbest olarak kiye - Yugoslavya biribirlerine 

ldo.laştım. Halkla temas ettim. Akdeniz ile bağlıdır. Her iki 
ntıbaatım, dostluğumuzun kud- taraf ta bu denizlere milli de-
tetinin çok büyük olduğu mer· nizleri olarak bakmaktadırlar. 
kezindedir. İttifakımız samimidir, açık-

Seyahatim neticesinde, mil- tır, kimseye dokunmamaktır. 
li kuvveti ve meziyeti büyük Nesilden nesle intikal edecek 
bir millet gördüm. Her tarafta olan ittifakımıza herkes gire-
hararetle çalışılıyor, her ha- bilir. Bizimle anlaşmak iste· 
kımdan milletin terakkisi için yenle; teşriki mesaiye hazırız. 
kuvvetli adımlar atılıyor ve Böyle bir hareketi sevinçle 
Yugoslavyanın bu hali, dost- karşılarız. Bize gösterilen sa-
larına sonsuz bir sevinç veri- mimi hissiyatı memleketimize 
Yor. Bu vaziyet karşısında Yu- götürüyoruz. 

Irak Hariciye Nazırı T elörgüleri 
Ankaraya geliyor kaldırılıyor .. 
Ankara, 20 (A.A.)- Haber İstanbul, 20 (Hususi) - Yu-

aldığımıza göre Irak Hariciye goslav - B.ulgar hududundaki 
Nazın Dr. Naci Afil, hüku- telörgüler, son muahede mu· 
llıetimize resmi bir ziyarette cibince kaldırılmağa başlan· 
bulunmak üzere 26 Nisan Pa- mıştır. Bu vaziyeti, Bulgarlar 
2.artesi günü Ankaraya gelecek memnuniyetle karşılamakta-
Ve 29 Nisana kadar şehrimiz- dırlar. 

de kaldıktan sonra Bağdada General Blumberg 
dönecektir. Romaya gidiyor 
Zavallı muhabir Berlin, 20 (Radyo) -Deve-
Bordo, 20 (Radyo) - Ha- ran eden bir şayiaya göre, 

'-'as Ajansının f spanyadaki mu- Alman ordusu şefi general 
habiri Bay Şatonun, Madridde Blumberg, beynelmilel atkoşu· 
llfdığı yaraların tesiri ile sol !arı münasebetile Romaya gı-
bacağı dizinden itibaren kesil- decektir. 

iniştir. Amerikalılar 
15 şubat 

'tarihine kadar gUmrük
lerimize gelmiş olan 

mallar 

Almanyanın dahili vaziye· 
tini bilmiyorlar .. 

Vaşiııgton, 20 (Radyo) -
Almanyanın Vaşington sefiri, 
gazetecilere beyanatta bulun-b Ankara, 1 S(A.A.) - 15 Şu· 

at 937 tariltine kadar güm-
tiJklere gelmiş olan her hangi muş ve: 

- Amerikalılar henüz Al-
l'tıemlekct menşeli bilumum 
lnallar bir defaya mahsus ol· 
l'tıak üzere memlekete ithal 
Cdilecektir. 

ı ..... r-.................. Jm 
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manyanın dahili siyaset ve 
vaziyetini bilmiyorlar ve Al
manyayı hala muhtelif hüku
met veya fırkalara ayrılmış 
farzediyorlar. Bütün Almanya, 
Hitlerin emri altındadır; bu 
hakikati, Amerikalılar ne ka
dar çabuk anlarlarsa, beynel
milel sulh da o kadar daha 

Lord Loid 
Tllrk-lngiliz münasebab 

için ne diyor •• 
İstanbul, 20 (Hneusi) - Rir 

müddcttenberi fehriınizde bulunan 
İngiltt:renio eski Mısır fe,·kaliide 
komiseri Lord Loid, lstaohulclıın 
aynlmıştır. 

Lord, yolda Belgracldan avdet 
etmekte olan Daşvekilimizle trende 
göriişecı>ktir. 

Lord Loid, lıareketinılen evel 
gazetecilere beyanatta bulunmuş, 

iki memleket müna•ehatının daha 
ziyade düzelece~ini söylemiştir. fn
gilterenin silfihlımmaı;ındnn hııh e
den Lord LoiJ, sö~leriııi şöyle 

Liıirmiştir: 

- İngiltere, hiçlıir millette 
sulhpervcrlik görmediği için \asi 
mikyıısıa silfihlannıağa .karar ver
nıi§tİr. 

Vapurlar 
Bask Limanlarına 

girememişler 
Sen JaniDoloj, 20 (Radyo)

Birçok lspanyol vapurları ve 
Rusyadan gelen Alamsonti 
vapuru, kömü, yüklü İngiliz 
vapurları Bask limanlarına gi
rememişler ve buraya dön
müşlerdir. ----
iki Bulgar askeri 

Hududumuza iltica ettaler 
İstanbul, 20 (Hususi) - İki 

Bulgar askeri hududumuza 
iltica etmiştir. 

lspanyol prensleri 
Sefaretanemize iltica 

ettildr 
İstanbul, 20 ( Hususi ) -

Madrid şehri tahliye edilirken, 
İspanyol prenslerinden bazı· 
lan ve ecnebi tebaasından 
600 kişi sefaretanemize iltica 
etmiştir. Hükumetimiz, bu 
mültecileri Türkiyeye getirmek 
üzere denizyollarının Karade· 
niz vapurunu İspanyaya gön
dermiştir. 

G. Kazım Özalp 
Kocatepeyi teftiş etti 
fstanbul, 20 ( Hususi ) -

Buraya gelen Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp 
bugün, lngiltere Kralı S. M. 
Altıncı Jorjun tac giyme me
rasimine gidecek olan Koca· 
tepe torpidosunu teftiş etmiş
tir. General Kazım Özalp, ge· 
mide askeri merasimle karşı· 
lanmış ve teftişinden memnun 
kaldığım bildirmiştir. 

Bay Van Zeland 
Amerikadan sonra Ber· 

line gidecektir. 
Brüksel, 20 (Radyo) - B. 

Van Zelandın 12 haziranda 
Birleşik Amerika seyahatini, 
Berlin seyahati takib edecek· 
tir. Belç;ka hükumeti, Ameri· 
ka ve Almanyanın cihan iktı

sadiyatı üzerinde teşriki me
saisini ve silahlanma tahdidi
ne muvafakatlerini istiyecektir. 

F asta müthiş açlık 
baş gösterdi 

1.........._ Günlük siyasal gazete 

S:ıhip ve başyazgımı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Unıumi neşriyat ,.e yazı ieleri 

'nfidürü: Hamdi Nüzhet Çaoçar 

ldllrehanesi: -

çabuk tahakkuk edecektir. 
Demiştir. Kazaplanka, 20 (Radyo) -

Cenubi F asta vaziyet çok fe-

İtmir 1kinci Beyler sokap 
~· Halk Partisi binası içinde 

l' leJgraf: İzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 ·· Posla kutusu 405 

y ABONE ŞERAITI 
ılhgı 1200, altı aylığı 700, üç 

y ylığı 500 kuruştur. 
ııbancı :memleketJr.r için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
lleı yerele 5 kurucıtur 

''(' . '-'•nü -=--seçmio nüshalar 25 kuruştur. 
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......._ BASILMIŞTlH 
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İ talyada iş bayramı nadır. Mahsulatın busene az 
Roma, 20 (Radyo)- Yarın olması yüzünden açlık baş gös· 

bütün :italyada iş bayramı ve termiştir. Bir milyon kadar 
Romanın tesisi günü şenlikleri Faslı, feci bir açlığa mahkfım 
yapılacaktır. Bu münasebetle bulunmaktadır. Fransa hüku-
birçok köprü, yol ve müessese meti, açlığın önüne geçmek 
küşat merasimi yapılacaktır. için mühim miktarda erzak 
Bunlar arasında Salço Majivre sevkine başlamıştır. Şimali 
elektrikli şimendiferi ve bü- Fasta bazı şehirler, cenubtan 
yük garlar vardır. Bütün ma- geleceklere karşı şiddetli ted-
ğazalar ve müesseseler tatil birler ittihaz etmişlerdir. 
yapacaklar ve gazeteler inti~ar Cezairde rekolte vaziyeti ıyı 
etmiyecektir. görülmemekteeir. 

- Yugoslav gazeteleri Baş 
==========--=~~~ bakanımızın seyahat 

Fransa. Sariye- intibalarile doludur 
ve hakkımız 

Fransız siyaseti, (300) kilo· 
metre süratle giden bir spor 
otomobilin, 90 derecelik bir 
zaviyede dönemeyişi gibi kor
kunç bir şaşkınlık içinde, du· 
vardan duvara çarpıyor .. Bay 
Leon Blum gibi, hem Sosya· 
list, hem de münevver bir li
der ve hükumet reisi, beşinci, 
onuncu sınıf, tecrübesiz poli
tikacıların tesirine kapı!urak, 

Fransız mer faatlerini karan
lıkta, el yordamı ile teşhise ve 
ona göre istikametlendirmP.ğe 

çalışıyor .. 
Paris yavaş yavaş ehemmi· 

yetini kaybediyor. 
Yollar, Paristen geçmez 

oldu. 
Parisin attığı eski temelleri 

Sen nehrinin sulaıı basıyor. 
Fransız politikası, hiçbir za
man bu kadar hatalı, bu ka
dar gafil ve biçare vaziyete 
düşmemişti.. Asırlarca geriye 
dayanan dostluğumuzu, Fran
sız emperyalistlerinin taşa tut
mak istediği bu devirde, onu, 
hiçolmazsa, Bay Blum gibi 
kuvvetli ve Sosyalist bir idare 
adamının korumasını bekler
dik .. 

Bilhassa, Fransanm Akde
nizdeki, Balkanlardaki men
faatlerini ve Türkiyenin, böyle 
manevralara pabuç bırakmıya
cağını düşünerek .. 

Bir an için, her hangi bir 
Fransızın, Tiirkiyenin bu da
vadan dönebileceğini düşün· 

~mesi, "abes,, dediğimiz nes· 
nenin ta kendisidir. Bu kadar 
hesapsız, bu kadar kitapsız 

ve ölçüsüz bir politika görü
şünün Fransız çobanlarında 
bile bulunabileceğini sanmı

yoruz. 

Cenevreye rağmen, onun 
prensiplerine karpuz kabuğu 
koyan Fransa, yarının kendisi 
ile başkaları arasında doğa
bilecek bütün hadiselerine 
karşı, şimdiden silahını teslim 
etmiş oluyor. 

Gerek bu siyasi ve hukuki 
muhalefetler, gerekse Suriye top
raklarından hududumuza doğ
ru yaklaşan çapulculuk, ergeç, 
layık olduğu akibete kavuşa
caktır. 

Fakat bizi hayrete sevke· 
den nokta, Fransız hükumeti
nin bu kadar çürük tahtalar 
üzerinde ağır bir sıkleti yu
varlamakta tsrar göstermesi 
ve komşu Suriyenin hakiki 
menfaatlerinin de dakikadan 
dakikaya tehlikeye düşürül
mekte hiç tereddüd gösteril
memesidir. 

Fransız zabitlerinin ve Va
tani adım taşıyıp hakikatte 
hiç te Vatani olmıyan muay
yen bir zümrenin, gerek Su
riye ,içinde Türk haklarına, 

Türk şeref ve haysiyetine, ge· 
rekse hududlarımızda emniyet 
ve huzurumuza karşı göster
dikleri tecavüz, yavaş yavaş 

kabaran bir borç hesabını an
dırıyor. Sükünumuzun açtığı 
itidal ve sükun kredisini, sün-

güyü kana batırarak kırmızı bir 
işaretle kapamak mecburiye
tinde kalırsak, dünyaya ilan 
edeceğiz ki: 

- Mes'uliyet Fransa ile za
vallı Suriyenin başına musal
lat olan birkaç Vatani vatan· 
sızındır. OrhanRahmi Gökçe 

--~~---------~~~ 
Balkan antantı ve küçük itilaf zan 
edildiğinden cok daha kuvvetlidir 

' --~~~---~~~~ 
Vreme ne yazıyor rupayı demokrasi ve otoriter 

BeJgrad, 19 (A.A.) - Yu- rejim olarak ikiye bölmemek 
goslavya gazeteleri Türkiye hattı hareketini de tasvib 
Başvekili ismet f nönij ile Ha- demektir. Rejimler her mem· 
riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü leketin kendi dahili işidir, 
Arasın Yugoslavya dahilinde- Bizim dostumuz Kerek iyi za" 
ki seyahatlerine aid geniş neş- manlarda ve gerek fena za• 
riyatta bulunmakta devam et- manlarda bizimle beraber 
mektedirler. Ziyafetlerdeki olanlardır. 
nutukları ve Başvekil ismet Gerek Çekoslovakya vo 
lnönü ile Hariciye Vekili Dr. gerek Türkiye bizim için cid-
Arasın beyanatım neşreden den müşkil anlarda bize elle· 
gazeteler Yugoslav milletinin rini uzatmışlar ve dostumuz 
dost ve müttefik Türk mille- olduklarını göstermişlerdir. Bu 
tinin muhterem mümessillerine suretle Yugoslav milleti üç 
karşı gösterdiği hararetli hüs· hariciye nazınnın iki Nisan 
nü kab1.;lü bilhassa tebarüz tarihli tebliğini de sarih su· 
ettirmektedir. rette teyid eylemiştir. 

Gazeteler Başvekil ismet Başvekil ismet İnönü bu 
lnönünün Yugoslavyanın Ak· unutulmaz seyahatinde Yugos· 
denizdeki vaziyetinin büyük lavyanın hakiki çehresi kuv-
bir ehemmiyeti haiz olduğu veli ve büyüklüğü hakkında 
hakkındaki beyanatını da tam bir fikir edinmiştir. Me· 
ehemmiyetle kaydetmektedir. murlarımızla görüşmüş, ordu 

Vreme gazetesi Türk devlet ve donanmamızla temas etmiş, 
adamlarının seyahatleri hak- tersanelerimizi gezmiştir. Ve 
kında uzun ve hararetli tafsi- bu suretle Yugoslav milletinin 
lat verdikten maada ayrıca faaliyetini açıkça görmüş an· 
ismet İnönüne veda ederken lamıştır. Nitekim geç~r. ilk 
başlıklı bir makale neşretmek· teşrinde Türkiyeye yaptığı - ~-
tedir. Vrcme bu münasebetle yahat esnasında Dr. Stoyadi· 
ezcümle diyor ki: noviç de aynı şeyleri yakm-

B. ismet lnönü ve Aras dan görmüş ve hissetmişti. 
Sofya yolu ile Ankaraya dön- Bunlar birer eğlence seyahat· 
mek üzere Yugoslavyayı bu feri değil fakat geniş konsül-
~ün terkediyorlar. Başvekil Is- tas) on seyahatleridir. 

met İnönü Yugoslavyada General İs'llet İnönü gibi 
Başvekili Stoyadinoviçin ayni durendiş bir devlet adamının 
zamanda bütün Yugoslav mil- memleketimizi gezmek lütfun-
letinin aziz misafiri olarak ge- da bulunduğundan dolayı cid-
çirdiği bu on gün gerek Yu- den bahtiyarız. Balkan antantı 
goslavyamn gerek Türkiyenin ve küçük antant bedbinlerin 
tarihlerine altın harflerle yazı- zannetiklerinden çok daha kuv-
lacaktır. vctli çıkmıştır. Eğer küçük an-

Gcneral ismet lnönünün tantın son toplantıları bazıla-
Yugoslavyada muhtelif mınta- rını hayal inkisarına uğratm1ş 
kalardaki seyahati bir büyük ise kabahat küçük antanlın 

zafer olmuştur. Kendisini bü- değil fakat küçük antantın 
tün seyahati yolunca yalnız verebileceğinden daha fazla 
Türkiyenin büyük bir devlet şeyler ümit edenlerdir. Küçük 
adamı olarak değil, fakat aynı antant ham hayallere sapını· 
zamanda Yugoslavyanın da yacaktır. Küçük antantın bu 
büyük bir dostu olarak selam- vaziyetini B. Eden tamamile 
lıyan halkın tezahüratı hak- tasvip ederek küçük antantın 
kında denilebilir ki, böyle iç- son toplantısının tebliğinin in-
ten bir kabul son zamanlarda giliz siyaseti ile tam bir ahenk 
ancak Çekoslovakya Başvekili halinde bulunduğunu bildir-
B. Hodzaya ve daha yakın- miştir. 
!arda Çekoslovakya reisicvm· B. Eden ve General ismet 
huru Dr. Benese yapılmıştır. lnönü Yugoslavyanın sulh ve 
Bu tarzda hüsnü kabuller biz- iyi komşuluk siyasetindeki gay· 
de ancak milletimize çok ya- retlerini takdir etmişlerdir. İn-
kın zevata karşı yapılır. giltere ile ltalya arasındaki 

Yugoslav milletinin yeni Tür
kiyenin yaratıcısı Kama! Ata
türkün mesai arkadaşına karşı 
gösterdiği hürmet, yakınlık ve 
bağlılık tezahüratından Yugos
lav milletinin Türk-Yugoslav 
dostluğuna ne derece bağlı 
olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 
Yugoslavyamn Dr. Stoyadi
noviç tarafından idare edilen 
harici siyasetinin ana hatla
rının kökleri ta milletin kal
hinde bulunmaktadır ve bun
lar bizim istikbaldeki gayret
lerimizin de aynı zamanda 
esaslarını teşkil eylemektedir. 

Yugoslav milletinin General 
İsmet lnönüne ve B. Benese 
karşı yaptığı yaptığı heyecanlı 
tezahüratı bütün Yugoslavya
nın küçiik antant ve Balkan 
antantı ittifakımızı teşvik eyle· 
diğini göstermektedir. Bu ay· 
nı zamanda harici siyaset 
noktai noktai nazarından Av-

gerginliğin 
Yugoslavya 
ile bir sulh 
mıştır. 

izalesinden sonra 
zamanında halya 
devresine başla-

B. Şahtın delaletile yahud 
da sulh lüzumu ve sulh aşkı 
yolile Fransa ile • :ılmanya ara· 
sında kat'i bir uzlaşma Avru
- Sonu 7 inci sahifede -
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ispanya harbi 

Bil aon n bugünlerde 
düşece v • söyleniyor 

Madrid müdafii General Miyaha
nın yaralandığı söyleniyor 

Asiler çocuklara ıJİgecek dağıtıyorlar 
Salamanka, 20 (Radyo) - yük sulh isine başlamak ve 

General Frı:ınko, bugün muh- yeni devleti tebellür ettirmek 
telif milli teşekküllerin bir- üzere halkı itimat etmeğe da-
leşmesi hakkındaki emri neş- vet etmiştir. 
retmiştir. Yıkıcı Bolşevizme karşı şid-

Sen Jan Doloz, 20 (Radyo) dctle hücum ettikten sonra 
- Asi piyade kuvvetleri bu- genç General nutkuna şöyle 
gün saat 10,30 da Bask cep- devam etmiştir: 

besinde taarruza geçmiştir. -Biz teklif etmekte oldu-
Harp devam etmektedir. ğumuz fili demokrasi saye-

Madrid, 20 ( Radyo ) - sinde İspanyol milleti manevi 
General Miyahaya yapılan sahada olduğu kadar içtimai 
suikasd hakkında yeni malı1· v~ iktısadi sahalarda da müs-
mat verilmiştir. General Mi- takar bir rejimle idare edile-
yahanın sağ kolundan yaralı cektir. Biz halka iktısadi ol-
olduğu tahakkuk etmiştir. duğu kadar manevi bir hür-

Salamanka, 20 (Radyo) - riyet te vermek istiyoruz. Bun-
Madrid, asi topçuları tarafın· lar mevcut olmadıkça siyasi 
dan yeniden ve şiddetle bom- hürriyet bir komediden ibaret 
baraıman edilmiştir. Üç obüs kahr. 
telefon merkezine isabet etmiş Biz aile, belediye ve sendika 
ve tahribat yapmıştır. Kuatro müesseseleri vasıtasile herkesin 
Kaminosta yangın çıktığı söy- devletin yürüyüşüne iştirak et-
lenmektedir. mesini istiyoruz. Tesis etmek 

Londra, 20 {Radyo) - Deyli istediğimiz adalet ve hukuku 
Meyi gazetesine göre Bilbao· amme prensipleri ortaya kon-
nun vaziyeti ümitsizdir. Bugün· madıkça insanlık haysiyeti 
lerde hücumla sukut ettirile- mevcut olamaz. 

cektir. Bir tayyare Sen Jan General Franko, ispanyanın 
Dolozdan Bask hükumet reisi denizde, karada ve havada 
Bav Agirayı almak için hare- kuvvetli bir orduya sahip ola-
ket etmiştir. cağını ilave etmiş ve Nasyo-

Salamanka, 19 (A.A.) - nalist muhariplerin katlandık-
Franko bütün ihtilalci lspan- lan fedakarlıktan bahsederek 
yol kuvvetlerine hitaben rad· 
yoda soylediği uzun bir nu
tukta günden güne tarihi bir 
ehlisalip mahiyetini almakta 
olan bu mücadelede herkesin 
kalbindeki şahsi ihtilafları 
unutmasını tavsiye etmiştir. 

Franko evvela muharebeyi 
sona erdirmek sonra da bü-

nutkunu bitirmiştir. 
Cordenc cephesi, 19 (A.A.) 

- Havas Ajansının muhabiri 
bildiriyor: 

Asi kıt'aları Villaharta mın
takasında şiddetli bir taarruza 
geçen Milisler düşman hatla
rını yararak Medico tepesini 
işgal etmeğe muvaffak olmuş-

l~~n Definesi! 

Ayıp 
Kadm1arı zorla sUrUk· 

lemişler .. 
Kahramanlar mahallesinde 

Yusuf oğlu Hasan ile arkadaşı 
İsmail, yoldan geçen Kadriye 
ve Dudu isminde iki kadını 
ı o'larından yakalıyarak zorla 
sürüklcmeğe başlamı~lardır. 
Bu esıladn kadınların ferya
dına Şükrü namında biri ye· 
t işmiş ; kadınları kurtarmak is
t edıği için iki arkadaşın hü 
cumuna maruz kalmıştır. Şük
rü, bu vaziyet karşısında ta
bancasını çekmiş, havaya bir 
el ateş etmiştir. 

Hadiseden haberdar edilen 
zabıta, derhal yetişerek müte
cavizleri ve Şiikrliyii yakala· 
mıştır. 

Sil5h almış 
Kunıçay ma~allesinde boş 

yere havaya silah atan Mah
mud oğlu Kürd Tevfik Adı i
yeye verilmiştir. 

Hademe kavgası 
Karşıyakada Ankara mekte

binde hademe Akif, aynı mek-
tepte çalışan hademe Hüsni
yeyi dövdüğünden yakalan-
mıştır. 

Ölümle tehdit etmiş 
İkiçeşmelik caddesinde ber

berlik yapan Mahmud, Mus· 
tafa oğlu Hasanı ölümle teh
dit ettiğinden tutulmuştur. 

Esrar satıyormuş 
Karşıyakada Bostanlıda otu· 

ran Ali oğlu Çerkes Nuri, 
bazı kimselere esrar satarken 
yakalanmış, üzerinde 420 gram 
esrar bulunarak musadere edil· 
miştir. 

Sivrisinek mü
cadelesi 

Sivrisinek mücadelesine bü
tün şehirde ehemmiyetle de· 
vam edilmektedir. Belediye 
zabıta memurları, ev ev dola· 
şarak su birikintilerine. hela 
çukurlarına mazot dökmekte 
ve bunun için yapılan masrafı, 
ev sahiplerinden almaktadırlar. 

B. Hitler 
48 Yaşına girdi .. 

Berlin, 20 (Radyo) - Bu
gün Almanyada Bay Hitlerin 
48 inci doğum senesi şenlik· 

)eri yapılmaktadır. 

)ardır. Bu suretle Sevmez 
mm takasındaki cumhuriyet 
kıt'alarile irtibat temin etmiş
lerdir. Asiler şimdi yan taraf· 
tan tehdid edilmektedir. Ha
rekat sahasının diğer bir kıs
mında asi tayyareleri La Ca
rolinayı bombardıman etmiş
ler ve birkaç kişi öldürmüş

lerdir. 

- Tabii böyle hareket 
edeceğiz. Zaten bizim de 
maksadımız ve hedefimiz ne 
suretle olursa olsun şatoya, 

Tarihe müstenid zabıta romanı Lükün yanına gitmek değil 

60 
mösyö Lükü kurtarır, hepi
miz de kurtuluruz. 

Fakat, Blanden ile Ojiye, 
çocuktan bu malumatı aldık
ları zaman, sevinmediler. Çün
kü bu esrarengiz şatonun n~ 
kadar korkunç bir yer oldu-
ğunu anlamış oldular. Vakıa, 
herhangi bir tehlikeye atıl· 
maktan şimdiye kadar geri 
kalmış değildiler. Yalnız teh
likeye atılmak için, bir fayda 
temini lazımdı. Hedefi elde 
edemiyecek olduktan sonra, 
boşuna ölmekte bir mana 
olamazdı. 

Nakleden : FJŞ. Benlioilu midir? Şimdi kapılar bize 
açılmış bulunuyor. Tabii di.ı
şünmeğe vakit yoktur! Piyer ve gardiyan çocuğa 

firar planı hakkında hiçbir 
malumat vermemişlerdi ve 
çocuk da bu ciheti Fransızlara 
tabii olarak bildirememişti. 
Çocuğa verilen vazife, sadece 
bu iki Fransızı ormanda bul
mak ve vaziyetten haberdar 
etmek idi. 

Biraz sonra Blanden kara
rını verdi ve yüzbaşıya: 

- Ne olursa olsun, dedi, 
düşünmeğe vaktimiz yoktur; 
Lük bizimle temasa gelmiş 
demektir, biz: de şatoya gire
eeği~ 

Güneş battıktan ve ortalığı 
karanlık sardıktan sonra, önde 
F riç, arkasında Blanden ve 
genç yüzbaşı olduğu halde 
şatoya doğru yürümeğe baş
ladılar. 

Hadisesiz fakat çok fazla 
müşkülat ve yorgunluk ile 
geçen bir yürüyüşten sonra 
şatoya yaklaşabildiJ,..r. 

Ay yoktu ve kesif bir ka
ranlık vardı. Gardiyanın oğlu 
yüzbaşıya: 

- Mösyö, dedi, elektrik 
feneriniz var mı? 

Bulgar Kralı Başvekilimiz-~ 
le uzun müddet onuştu ~ 
- Başı 1 nci sahifede -

ehemmiyet veriyorlar. 
lstanbul, 20 (Hususi) -

Başvekilimiz General ismet 
lnönü, yarın sabah (bugün) 
saat 7 ,30 da İstanbula muva
salat buyuracaklar ve Sirkeci· 
de parlak merasimle knrşıla
Pacaklardır. 

Başvekilimizin akşam trcni
le Ankaraya geçmeleri muhte
meldir. 

Sofya, 20 (A.A.) - Tür· 
kiye Başvekili İsmet İnönü ile 
Hariciye Vekili Bay Aras, bu· 
gün Bulgarist~nın misafiri bu· 
lunuyorlar. 

Muhterem misafirlere karşı 
gösterilen hüsnü kabul çok 
samimi olmuş~ur. Yugoslav 
hududunda Carinroda hususi 
bir tren gönderilmiş ve daha 
Yugaslav topraklarıııda mısa
firleri Türkiycnin Sofya elçisi 
Şevki Berker ile Bulgar de· 
miryolları idaresi direktörü 
Bay Kolçef karşılamıştır. 

Başvekil ismet fnönü ve 
Hariciye Vekili Bay Tevfik 
Rüşdü Aras Bulgar toprakla
rında Dragoman hudud istas
yonunda Bulgar hükumeti na
mına protokol şefi B. Leinof 
ile polis direktörü B. Golu
kof ve Başvekil İsmet fnönüne 

mihmandar tayin edilen elçilik 
müsteşarı B. Valçef ve Hari
ciye Vekili Dr. Arasın mih
mandarlığına tayin olunan el
çilik başkatibi Bay Radef tara
fından selamlanmıştn. 

Trende Dragoman ile Sof
ya arasında misatirlere kah
valtı ikra~n olunmuştur. Bu 
münasebetle donatılmış olan 
Sofya istasyonunda kralın mü· 
messilleri olarak başkatip B. 
Panef ile yaver Miralay Siep
çef, Raşvekil Köse lvanof ile 
refikası, bütün hükümet na
zırları, Yu~oslavya, Romanya, 
Yunanistan ve Çekoslovakya
nın Sofya elçileri, hariciye ne
zareti yüksek memurları, Tür
kiye elçiliğ'i erkanı, Türk-Bul· 
gar muhadenet cemiyeti riya
set divanı azaları Türk kolo
nısı ve birçok Bulgar v~ 

ecnebi gazeteciler muhterem 
misafirleri beklemekte idi. 

istasyonda muzıka ve san
cağı ile bir de ihtiram kıtası 

yer almış bulunuyordu. 

Hususi trenin istasyona gi
rişi istiklal marşı ve Bulgar 
milli marşı nağmeleri ile kar
şılanmış ve Başvekil B. Köse· 
ivanof ile muhterem misafirler 
arasındaki buluşma çok sami· 
mimi olmuştur. 

Ecnebi gönüllülerin geri 
alınması meselesi 

Bir mütareke aktedilmeden, gönüllülerin 
geri alınması, bir hayal olarak kalacaktır 

Londra, 19 (A.A.) - Ga
zetelerden bir kısmı İspanya 
kontrol planının meriyP.te gir
mesi etrafında tefsirlere de
vam etmektedir. 

Daili Telgraf diyor ki: 

Gönüllü ve harp levazımı
nın gönderilmesine mani ol
mak hususunda kontrol pla
nının kafi gelmiyeceğini zan 
ettirecek ortada hiçbir sebep 
yoktur. Şimdi ecnebi gönüllü
lerinin geri alinması meselesi
nin tedkikine başlanacağı ümit 
edilebılir. Ne Valens ne de 
Nasyonalist makamatı bu işte 
muzaherctlerini vadetmiş de
ğillerdir. Derhal muvaffak ol
mak ümidi bulunmasa bile 
hemen böyle bir proıenın 
hazırlıklarına başlanmalıdır. 

Aynı gazetenin diplomatik 
muhabiri de şunu yazmaktadır: 

Bazı mehafilde beyan olun-

duğuna göre, bir mütareke 
akdi imkanları hasıl olmadıkça 
gönüllülerin geri alınması bir 
hayalden ibaret kalacaktır. 

Ademi müdahale komitesinin 
bir tavassut hareketinde bu-

lunmağa çalışacağı hakkındaki 
rivayetler bundan çıkmıştır. 

Mes'ul mehafilde şimdiden 

böyle bir harekette bulunulabi
]eceğinden şüphe edilmektedir. 

Salamanka, 19 (A.A.) -
Nasyonalist ispanyada bulun-

makta olan İspanyol Fası Baş
vekili Abdülkadir, General 

Frankoyu ziyaret ederek uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

B. Abdülkadir müteakıben 
hastanelere giderek Faslı ya

ralıları ziyaret etmiş ve ken
dilerine General Frankonun 

kurtarıcı eserinde çalışmala
rını söylemiştir. 

Bayan Köse lvanof Bayan 
ismet lnönüne ve diğer Ba· 
yanlara çok güzel buketler 
vermiştir. 
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Başvekil f smet lnönü ken· 
disine takdim edilen hükumet 
azasının ellerini sıkmış ve mü· 
teakıben yanında Başvekil B. 
Köse lvanof ve Harbiye Na• \'e 

zırı General Mukof olduğtı de. 
halde ihtiram kıtasını teftiş suı 
etmiştir. Bundan sonra ihtiram illi 
kıtası misafirlerın önünde bir ıe 
gcçid resmi yapmıştır. te 

İsta'iyondaki mera!)imin hi· il} 

tamını müteakıb ilk otomobil· bi 
de B. ismet lnönü ve B. Köse ın 
İvanof BBN. ismet lnönü ve 
Kose İvanof olduğu alay ha· 0 

!inde hareket etmiştir. lu 
G. ve Bayan ismet lnönü b 

ile B. Rüştü Aras Türkiye lll 
elçiliğine inmişler diğer heyet 
azası ise emirlerine hususi la 
hususi daireler ayrılmış olan 
olan Bulgaria oteline gitmiş· 
lerdir. 

Saat 10,45 te Başyekil İs· 
met lnönü ve Hariciye Vekili 
Dr. Rüştü Aras refakatlerinde h 
mihmandarları olduğu halde b 
saraya gider k hususi deftere 1 
isimlerini kaydetmişlerdir. 

Saat 10,50 de muhterem ti 
misafirler Hariciye Nezaretine 
giderek Başvekil B. Köse İva· p 
nofu ziyaret etmişlerdir. Biraz b 
sonra B. Köse lvanof muhte· k 
rem misafirlere bu ziyaretle· 
rini Türkiye elçiliğinde iade 
l!ylemiştir. 

Saat 11 ,30 da General ls· 
met lnonü refakatinde Kralın 
maiyeti erkanından bir zat ol· 
duğu halde saraya gitmiş ve 
Majeste Kral Boris tarafından 
kabul edilmiştir. Majeste ya· 
rım saat sonra da Hariciye 
Vekili Dr. Rüşdü Arası kabul 
eylemiştir. 

Bu esnada General ismet 
lnönü refakatinde B. Köse 
İv an of, Hariciye Nezareti yük· 
sek memurları ve Türk heyeti 
azaları oldugu halde şehrin 
bazı görülecek yerlerini gez· 
mişlerdir. 

1

italya kralının 
Peşte ziyareti.• 

Peşte, 20 (Radyo) - Bay 
Darani bugün Macaristanııt 

Roma sefiri Baron Dö Vila· 
niyi kabul etmiştir. Bu ziya· 
rete İtalyanın Peşte sefiri de 
iştirak etmiş ve İtalya kralının 
Peşte ziyareti hakkında görii· 
şülmüştür. 

t 

- Evet, var. 
Blanden de: 
- Bende de varl 
Dedi. 

- Bu büyük kaya, şatonun l 
gizli kapılarından birisidir. 

Dedi, elini bir kovuğa sok
tu ve sözüne devam ederek: 

ederse, birkaç saat sonra 
buradan çıkacağız. 

Yüzbaşı: 

- Ala .. Lambaları yakabi
lirsiniz, buradan bizi ve fener
lerimizin ışığını hiç bir kimse 
göremez. Siz de beni takib 
ediniz. 

Çocuk, büyük bir kayanın 
oldukça geniş ve tabii bir 
hal arzeden yarığının ıçıne 
doğru yürüdü. 

İki adım attıktan sonra 
iğildi. Biraz sağa döndü, ve 
çocuk bu aralık içinde kay
boldu. Blanden ve Ojiye de 
aynı şekilde hareket ettiler. 
Bu suretle beş dakika kadar 
dar, fakat zemini kumsal bir 
geçidden ilerlediler ve nihayet 

bir yerde durdular. 

- Bu kapının elektrikle 
işliyen bir makanizması vardır, 
elektrik cereyanı olmadığı 
zaman, bu kapıyı yerinden 
oynatacak kuvvet yoktur. Be-
reket versin ki, doktor Bilz 
buraya hususi bir telle ecre• 
yan vermiştir. Bu suretle ka
pıyı açmak bizim için güç 
olmıyacaktır. 

Dedi. 
Ve, zahiren bir kayaya ben

ziyen bir kısım kendiliğinden 
döndü; büyük bir kapı açıldı. 

Çocuk: 
- fşte, dedi, burası ~~ nu

maralı yeraltı yoludur. Kapıyı 
açık bırakmak emrini aldım; 
çünkü işler yolunda devam 

- Muvaffak olacağımıza 

artık inanmağa başlıyorum. 
Dedi. 
Blanden de: 

- Ben şimdiden eminim! 
Cevabını verdi. 

- Madmazel, ben aynı za· 
manda · bu işin en güç v~ 
tehlikeli bir iş olduğuna kanı 

oluyorum. 
- Sonu var -

Par iste 
Grevler çoöahyor 

Paris, 20 (Radyo) - Grev· 
)erin yeniden · başlaması Paris 
ve Fransada hayatı adeta dur 
durmuştur. Paris tenha bir 
ıehir halini almıştır . 
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elçika mektubları: ~ 

ransız -sınırından Belçi-~ 
ka toprağına girerken 

--------------
olitikacılar nasıl bağırırlar? 
uuuu Berline, yuuu kodese! 
Brüksel, (Hususi) - Olduk· 

• ~ UZUIJ ve yorucu bir Avrupa 
t 3eyahatinden sonra nihayet 

Pransa hududundan Belçika 
• topraldarına girdik .. 

Hava her zamanki gibi sisli 
~e yağmurlu... Her taraf mc

u deniyetin en büyük eserlerile 
ş 'Üslenmiş... Her yerde dina· 

itlik bir çalışmanın ifadesi gö· 
r 2e çarpıyor ... Beşeriyet burada 

leknık ve tekamülün en son 
ı· 

llıerhalesine ulaşmış... Tabiat 
• ~ile bu Belçika ülkelerinde 
e 1nsanların elinde esir gibi ... 
e Bu ülkeler ki; bir vakitler 

0 muazzam Roma imparator
luğunun fütuhat devirlerinden 

Ü b eri, batının yıllarca bir harp 
: llıeydanı olmuştur. 
i Ve gene bu ülkeler ki; yıl-

~rca, garp tarihinin bütün te· 
n Cellilerini benimsemiş olan 

kanlı bir beşik vazifesini gör
lllekten kurtulamamıştı. 
Şimdi ise: 
Tam manasile geniş bir 

e ~Ürriyetin ve sonsuz bir ser
e l cstliğin diyarı... Hak ve ada· 
e etin senbolü ... 

. Yedi milyonun yedi zıd par-
tısinin ana kucağı!.. 

• Her seçimde bu yedi zıd 
ı ~~~tinin y~di milyonundan her 

k 1 ı kendı fırkasının muvaffa· 
1Yeti için bütün hızile haykı-
tıyor ve var kuvvetile çarpı

e Şıyor... Her fırkanın mitingin

de caddeler binlerce kişi ile 
doluyor.. Varlıklar maddesiz 
~e hareketsiz çarpışıyorlar ... 

kseriya, komünizm ile, faşizm 
~Vaşa girişiyor.. Fakat tokat 
dok~da sille silleye kan göv
eyı götürmüyor .. 

e . En heyecanlı, en coşkun mi
l ~rıgferde bile tek damlacık 

ahi olsun kan akmıyor. 
Biribirilerine en fazla haka

~Ctleri "yuuuf.. Berline" veya 
Yuuu!.. Kodese" kelimeli olu· 

t 

•' 

~Ot. 

Onlarca en şiddetli küfür 
~ılan bu kelimeler karşısın-
lı..._= - • 
~alkevi köşesi 

Konferans 
& Yarın akşam saat 18 de Dr. 
ay Ali Agah (Spor ve çocuk) 

ltıevzulu bir konferans vere
cektir. 

d §Bugün saat 17 de Halkevi . 

1 
ersaneler ve kurslar, saat 

t 8 de de Sosyal yardım komi
elen toplantısı vardır. 

Belçika kralı Sa Majeste 
üçüncü Leopold 

da merhum Mehmed Akifin: 
"Medeniyet dediğin tek dişi 

kalmış canavar!." 
Mısramı hatırlamamak kabil 

olmuyor .. 
Ne mutlu bu milyonlara ki; 

medeniyet denen canavarın 
bütün dişlerini sökmeğe kud· 
ret göstermiş!erl. 

Memleket müdafaasında bu 
günün yedi partisi yarının bi
rine iniyor. Ve bugün ıçın 

yurtlarında yalnız fikirlerile 
çarpışmaktan, çekinmiyen bu 

milyonlarca insan yarının teh
likesi karşısında bir tekcik La 
Bra bausonun (La Bra bauço
nne) melodisi ile kendilerinden 
geçiyorlar.: Ve ona taparcası· 
na herşeyi unutuyorlar.. Artık 
onlarca kendi partilerinin şar· 
kılan değil, milletlerinin biri· 
cik milli marşlarının nağmeleri 
mevzuu bahistir. Ve onlarca 
artık "Valon,, ve "Flaman,, 
diye iki çeşit halk yok, (Bel
çikalı!.) vardır ve gene artık 

onlarca, bu vakit, " Ben .. , 
"S "O k "B. d en,,, "' yo · ız., var ır. 

İşte size Belçika v~ Belçi· 
kalının kısa bir krokisi!.. 

Müfid Ramiz 

Grev umumi/eşe
cek mi? 

Londra, 20 (Radyo) - Oto
büsçülerin Kent mm takasındaki 
grevi umumi bir şekil almak
tadır. Bu hadisenin taç giyme 
günlerinde umumi bir hnl al
masından korkulmaktadır. 

Hayatta muvaffak 
olma 

Bir arkadaş: "Hayatta nasıl 
muvaffak olabiliriz" başlıklı,: 
bir yazı neşretmiş. Gazeteyi 
elinde tutan, nükte sever bir 
dostum, serlevhayı okur oku· 
maz, güldü: 

- Allah Allah -dedi· bunu 
şimdi çocuklar bile biliyor .. 
Evvela yalancı, saniyen riyakar, 
salisen şarlatan veya züppe 
olacaksın. Bilgili olmağa lüzum 
yok. Elverir ki bilenler mecli· 
sine devam et, ara sıra, elle
rini oğuştur, başını salla!... 
Zamanı gelince, · yani yerine 
gön~, nabzı .sayarak- "fazilet, 
alı fazilet" dernekte lazımdır .. 
Yalanııı yanıbaşındn biraz zeka 
garnitürü ve mantık oyl!nu 
bulunacaktır.. Biraz kafa sat
lamağı da bilmek şarttır .. Fi-
kirler üzerinde ısrar da buda
lalıktır .. Baktınız, fikir tutma-
mışsa, sök, yerine başkasını 
koy .. Fakat dil çabukluğile .... 

* * * Biraz sonra, bir kahvehaneye 
gelmiştim. Büyük bir müesse-
senin müdürü nargile içiyordu. 
Karşısında, gene tanıdığım biri 
vardı .. 

Müdür, ara sıra birşeyler 
söylüyordu. Diğeri, can kula-
ğile dinliyor, ara sıra yerinden 
hürmetle doğrulur gibi oluyor: 

- Aman Bayımız, diyordu. 
Ne isabet, ne kerameti.. Yah, 
yah, değil mi Bayım ya?. 

Vaziyeti kavramıştım: 
Oracıkta, hayatta muvaffak 

olmağa çalışan biri oturuyordu. 

* * * Bir mağazanın kapısı önün· 

den geçiyordum. İçeriden iki 
kişi çıktı. Biri, diğerine yavaşça 
fısıldadı: 

- Gördün mü -dedi- öyle 
bir dil döktüm ki, herif, niha-
yet bizim kazık marka tapon 
malları yuttu ... 

Düşündüm: 
Bu da hayatta muvaffak 

.... " , -
~ti~;;=~~,,._-::~~------.a:.~~~-~-~ 

Zavallı yavrucuk kazaya kurban gitti 

Aydına faydalı yağmurlar düştü 
Aydında iktısadi vaziyet iyileşmektedir 

Aydına gelen su boruları 
Dikkatsiz şoför bir ço- Vekaletince istasyona verile-

cuğu çiğnemiş cek su karşılığı verilen su 
Şoför lbrahimin idaresinde- boruları tamamen gelınistir. 

ki 79 numaralı kamyon dün Gönderdiğim resim boruları 
Karapınardan Koçarlıya gi- istif halinde istasyonda gös· 
derken, Karapınarda Halil teriyor. 

oğlu Remzi adında 6 yaşında Kooperatiflerin vaziyeti 

bir yavrucuğu altına almış, Aydın incir müstahsılları 
bundan sonra demirci Musta- kooperatifleri ittihadının tas-
fanın dükkanının köşesine de fiye edildiğini bildirmiştim. 
çarparak zarar vermiştir. ittihada bağlı olan ortaklar, 
Remzi ölmüş, şoför lbrahim Germencik, Erbeyli, Karapı-
yakalanarak adliyeye teslim nar, Umurlu, Köşk ve ôde-
edilmiştir · miş istihsal kooperatiflerinin 

Faydah yaOmurlar kredi kısımları mahalli zirai 
İki akşamdır Aydın ve ha· kredi kooperatiflerine iltihak 

valisine sabaha kadar bere- kararı verdikleri gibi, halen 
ketli yağmur yağmaktadır. Ar- satış kooperatifi adını alan, 
tık ilimizin yağmur ihtiyacı istihsal kooperatifleri idare 

kalmamış ve kuraklık tehli- heyetleri de dün Aydın milli 
kesi de tamamen ortadan bankasında toplanarak lzmir-
kalkmıştır. de kurulan birliğe iltihak ka-

Su boruları rarı vermişler ve tescil için 
Aydın belediyesine Nafıa ilbaylığa müracaat etmişlerdir. 

Kahraman Urfanın Kurtuluşu 

•• 
Kooperatif /er ve 

milli banka -Aydın, (Husm;j) - Aydın· 
da bir haftadanberi şeker ek
s . kl ıği hissedilmektedir. Bun& 
sebep lzmırdc de şeker bu~ 
lunmamasındaıı ve şeker getı 
ıen vapurun g~cikınesirıden 

ım:ş. Bu yüıden bakkallar 
şekeri 28 kuru~a satmakta 
dırlar. 

Aydm ml!li bankası 
Aydın kooper<ıtıfl~rinin tas· 

fiyesi üzerine müşkül bir du
ruma düşen Aydın milıi ban
kasının vaziyetini tetkik için 
tüccarlar Halkevinde bir top· 
lanh yapmışlar ve uzun gö· 
rüşmelerde bulunmuşlardır. 
Halk, bankanın Aydın ve Ay
dınlılara mal edilmesini arzu 
ettiğinden bu dilek kabul 
olunmuş ve bir komite seçi
lerek derhal faaliyete geçil· 
miştir. 

lktısadi durum 
Her yerde olduğu gibi ili

mizde de iktısadi vaziyette 
gittikçe artan bir salah görül
mekttdir. Geçen yıl mahsu
lün rekolte bakımından nok
san olmasına rağm"n fiatleri 
müsaid olması köylünün satm 
alma kabiliyetini yükseltmiş 
ve bütün tüccarların yüzünü 
güldürmüştür. 

Bu, cvelce yazdığım ve· ·i 
tahsilat nispetinde kendini 
gösterdiği gibi inhisarh mad
deler satışında da belli olmak
tadır. Nitekim köylü sigara· 
sının satışı azalmakta ve halk 
sigarası daha çok rağbet gör· 
mPktedir. Bu yıl Aydında 

olmuşlar 1an biri idi. * tütün ve sigara satışında 

Biraz ilerid; *iki genç kız 18!)i 00 liralık bir çokluk vardır. 
spirtolu içkiler satışı da 

konuş yordu... k 
geçen yıllara nazaran ço 

- Sorma, geç gittim diye 
artmıştır. 

annem o kadar kızdı ki ... Be- .. 
reket versin ki, biraz saf ta Odemiş 
yalanı yutuyor .. Öyle bir kan- _... Bir lise istiyor. Gölcük 
dırdım ki... ~ , : -. ,, · ..... ~ : çok güzelleşti 

- Ya ben!... Ya ben!... " · - ,· !. Ödemiş, (Hususi) - Gün· 
Babam da sofraya oturmuştu. den güne güzelleşen "le terakki 
Öyle yalanlar savurdum ki, Ur/aga milli kuvvetlerimiz girerken eden Ödemişin bir liseye ih· 
babam bile anneme: Urfadan bildiriliyor: tiyacı vardır. Her sene Orta 

- Canım -dedi· ne uğrşı- 11 Nisanda kahraman Urfanın düşman elinden kurtuluşunun mektebi bitiren yüz kadar 
yorsun kızla!... İşte sana dos· onyedinci yıldönümü kutlulanmıştır. O gün muazzam tezahürat genç, mecburen lzmire veya 
doğrusunu söyledi... yapılmış ve milli kuvvetlerin şehre girişi de parlak bir muvaf· diğer yerlerdeki liselere git-

Ve be.ı yine düşündüm: fakıyetle temsil edilmiştir. Şehir baştanaşağı donatılmış, hal- mektedirler. Bu vaziyeti göz-
Onlar da hayatta muvaffak kın derin sevinçlerini ve Urfanın kurtuluş şeklini tebarüz etti- önünde bulunduran memle-

olmuşladı. Çimdik ren nutuklar verilmiştir. - Sonu 1 ~ne i sahiJede 
~ ....................................................... lllllİİ ...................................................................... --

Fırtına Ali 
Büyük Korsan Romam .. L-·----J 

-123- Yazan: M. A.qhan, Faik Şemseddin 

- Evet, bir gemi ... 
lk·F°akatJ'iyice seçilemiyordu. 
il 1 .~emi, yekdiğerine doğru 
)'." crılıyordu. Bir müddet sonra, 
ıttına Ali bir nara attı: 

cuk} Muhakkak Mariyal.. Ço-
ar, top başmal 

.. Fırtına Alinin kumandası 
llıc · 
rtı ~ne • tayfalar, birdenbire 
c; akı~e gibi harekete geldiler. 
" ernı, hafif bir manevra yapı
"Otdu .. 
ı l' am bu : sırada, Mariyanın 
k crnisinde hafif bir duman, bir 
t ızıl ışık gözüktü ve onu mü-
ttkıp, bir top sesi duyuldu .. 

Fırtına Ali, güldü: 
- Bu cadı kudurmuş galiba! 

Hemen ateş açıyor. Belki de 
aklını bozmuştur. 

İki dakika içinde, gemi, top 
ateşine müsaid bir vaziyete 
gelmişti. Ali, bir fırtına gibi 
gürledi: 

- Ateş!. 

Ve onu müteakıp yerinden 
sıçradı, top başına geçti. 

- Her iki gemi, çok hızla 
gidiyor. Biribirimize tane dü
şürebilirsek ustalığımıza değ!l, 

tesadüfe vermeliyiz. Mesafe de 
çok uzıld 

Ü çüncü giille, Mariyanın ge- bakıyordu .. Fakat Alinin ge· 
misinin tam dibine düşmüştü. misini tanıyamamıştı. Çünkü 
Uzaktan, beyaz bir su sütunu onda epeyce tadilat yapılmış, 
yükselip tekrar dağıldı.. teknenin rengi deniz rengine 

Fırtına Ali, gülerek ufku çevrilmişti: 
tekrar gözden geçirdi: - Fakat -diyordu· bunun 

- Yalnız!... Başka gemi bir Türk gemisi olduğu da 
yok!. Şu halde elimden kur· muhakkak .. Direğinde gördü· 
tulması imkanı da yok! ğüm, kırmızı bir bayrak! .. 

Diye mırıldandı. Mariya, gene eskisi kadar 
Top ateşi fasılasız devam güzel, fakat biraz solgundu. 

ediyordu. Fakat Ali, ihtiyatlı Gözlerinde, kaşlarında, küçük 
hareket ediyordu.. O, mese- bir değişiklik vardı. Maamafih 
lenin top ateşi ile değil, kı- vücudca daha şişmanlamış iÖ· 
lıçla, tabanca ile halledilece· rünüyordu. Hiç durmadan ateş 
ğini anlamıştı.. Fakat o sıra- emri veriyordu .. 
larda, tabancadan ?iyade kılı- İsabet olmadığını görünce, 
ca, baltaya, topuza daha fazla hiddetlendi. Top başına geçti .. 
ehemmiyet veriliyordu.. Kah- Namluyu bizzat idare ederek 
ramanhk davalarının icabı da bir endaht yaptı. Fırtına Ali-
bu idi.. nin sremisinin yakıninde, şım· 

Mariya da, aynı dakikada diye kadar böyle isabetli bir 
uzaktan uzap; kar~ıki gemiye zülle sukutu olmamı~tı. Biraz 

sonra ikinci gülleyi savurdu. 
Onun da, Alinin gemisinin 
arkasına düştüğünü gördü: 

Ali, bu iki mermiyi bir kü· 
fürle karşılamıştı. 
-Ateş kes! 

Diye bağırdı ve ondan sonra 
gemiyi, doğrudan doğruya 

Mariyanm gemisinin üstüne 
çevirdi. 

Mariya da bu neticesiz tane 
düellosundan sonra işin göğüs 
göğüse çarpmağa intikal ede· 
ceğini anlamıştı. 

Ölmek istemiyordu. Henüz 
gençti. Dümeni kırıp tekrar 
açılmağı da düşündü.. Fakat 
tam bu sırada Marko bağırdı: 

Kaptan!.. Kaptan!. 
- Ne var Markol. 

- Eğer bu gemi, Fırtına 
Alinin gemisi değilse beni di
reklere asıp gebertinizl 

- Alinin mi? 

Mariya sapsarı kesildi. Ne 
olduğunu bilemedi. Bir an için

de gözlerinin içi yanıp tutu
şur gibi oldu. 

Kalbi, ona bir gün Ali ile 
karşılaşacağını kaç defa söy
lemiş, fakat ihtimal verme· 

• mişti. O, Midilliye uğnyan 
bazı gemilerden, Alinin artııe 
evlendiğini de duymuştu ve 
o dakikada, içinde bir ümit 
dünyası parçalanmış, yanıp 
tutuşup mahvolmuştu. 

Fakat bu inkisara rağmen 
kalbindeki aşk, derin bir has· 
retle karışarak daha fazlalaş· 
mıştı. Kaç gece, tayfaların uyu
dukları dakikalarda güverteye 
çıkarak utanmış, yıldızlara ha· 
ka baka ağlamıştı. 

- St11fıı t1ar -



ek· im.zBay Al. e ·nkay 
ndi erlerinin nasıl alındığını an • 

şm 
Başı 1 ncl sahifede -

Pakat jmparatorlu~ıın tııbii 
jııkişafının c•cas hrım~ l ıı rı kıif ı U · 

rette temin cdilmedigi için şiıncn· 
djfer ) Bpmış olmakla isıeııileu ne· 
tİ C'C} i c>lılc cıınck ıııümkıiu değil· 

di. Tabit olarak emperyalizmin 
tesfri o!tında lıir iİuıt• ndifcr yapıl· 

ması :r.:ıruri rnziyetıe idi. 

f şt ;: bu gibi siyasi sebepler 
ve mali zaruretler'altında 1872 
de şark demfryollarınırı imti· 
yazı verildi. Evvela 1869 da 
Baron Hirse veril en imtiyaz 
bunun tarafından başka biri
sine verilmek istendi. Fakat 
hükumet kabul etmedi. Ve 
inşaat sermayesi devlet tara
fından verilmek uzere 1872 
de gene Baron Hirsin inşaat 
ve işletme şirketine imtiyaz 
verildi. 

O vakit yapılacak hatların 
tahminen yekunu iki biu kilo 
metre o!acaktı. Ve hattın im
tiyaz müddeti de hatların bit
mesile beraber başlıyacak rase 
hakkında hiçbir kayıt, şart 
yoktu. İmtiyaz müddetinin te
sisinde mevcud eşya mütchas· 
sıslar tarafından ehlihibre ta
rafından tedkik ve kıymeti 
tesbit edildikten sonra devlete 
intikal edecekti. Böyle bir ta
kım esaslar vardı. 

1872 de yapılacak hattın 
kilometre başına şirkete 12 bin, 
hükumete 8 bin altın frank 
verilecekti Kilometre başına 
varidat yirmi bin frangı geçer 
ıse faydası yanyarıya payla
şılacaktı. Mukavelei esasiye bu 
.şartla aktedilmişti. Zamanın ve 
devletin mali vaziyetinin fena 
gitmesi dolayısile 1885 te 23 
milyon altın franklık bir istik· 
raz daha yapılıyor ve bu ya· 
pılan istikraz da yıne ınşayı 
ve işletmeyi deruhde eden şir· 
ketin ve hükumetin haklarını 
değiştirmeğe vesile oluyor. Bu 
sefer kilometre başına 7 bin 
frank şirkete veriliyor, gerı 
kalan hasılatın yüzde 55 şi 
şirketin, yüzde 45 şi de hüku· 
metin oluyor. Yani evelki esas 
biraz değişmiş oluyor. 

Sonra l 894 de 401000,000 
altın franklık bir istikraz daha 
yapılıyor. Bu istikrazın 21 mil
yonu eski istikrazın bakiye· 
sine tahsis ediliyor. Ve baki· 
yesi hükumete ödeniyor. fstik
razın ödenme müddeti 64 se· 
ne olarak tesbit ediliyor. Ma· 
mafih imtiyaz müddeti henüz 
teshil edilmiş vaziyette olmu· 
yor. Yalnız bu istikrazın 64 
senede ödenmesi esası kabul 
edilince demek ki, 1894 tari
hinden itibaren 64 sene im
tiynz müddetini hükumet zım· 
nen kabul etmiş oluyor. Ve 
hakikaten 1908 senesi iptida· 
::;ından bir iradei seniye ile 
imtiyazın 1908 den itibaren 
elli sene olması kabul edili
yor. Yani imtiyaz müddeti 36 
senesı imtiyaz başlamadan . 

geçen müddet olmak üzere 
86 sene oluyor. 1908 de elli 
sene imtiyaz müddeti kabul 
edilince 1958 ze kadar Şark 
demiryollarının işletilmesi im· 
tiyaxının devamı kabul edil· 
miş oluyor. 

Bunu rnüteakıb, yani mcş· 
rutiyetin ilanı üzerine Şark 
demiryollarınm bir kısmının 
Bulgarlar tarafından işgal edil· 
mesinden sonra 1909 da meş· 
rutiyet hükumetile akdettikleri 
bir mukavele ile 1894 de ak
tedilen mukav lenin ahkAmı 

değişiyor ve şirket kilometre 
başına 10,333 frank alıyor. 

Aynı zamanda artanın yüzde 
yetmişi şirketin ve yUzde otu· 
zu hükumetin oluyor. 

Lozan muahedesi aktedil· 
diği vakit cumhuriyet hüku· 
meti şirketle adaptasyon mu· 
kavelesi yapmak üzere diğer 

şirketlerle olduğu gibi ufak 
bir anlaşma yapıyor. Diğer 

imtiyazlı şirketlerin murahhası 

olarak Türkiyeye gelen Mr. 
Veyi isminde birisi bu şirke· 

tin de murahhası olarak cum· 
huriyet hükumetile temasa 
geliyor. Ve şirket namına 

1923 de bir mukavele imza 
ediliyor. 

Bu mukaveleye göre para· 
nın düşmüş olmasıııdan dolayı 
tarifelere zam edilmesi ve ala· 
cak verecek hesaplarının tetkiki 
için bir komisyon teşkili ka· 
rarlaşıyor. Daha sonra 1927 
senesinde Bay Behiç zaman· 
larında o tarihe kadar Nafıa 
Vekaletinin müsteşarı Bay Bür
hane<ldin isminde birisi tara· 
fından hazırlanmış olan bu 
layiha 1927 senesinde Büyük 
Meclise sevkediliyor. ·o layi· 
haya göre, şirkatin borcu 5,5 
milyon frank olarak kabul 
ediliyor. Aynı zamanda kilô
metre başına 13,000 altın 

frank ve hasılattan da yüzde 
75 i şirkete, yüzde yirmi beşi 
de hükumete olmak esası tek· 
lif ediliyor. 

Fakat bu kilometre başı
na 13,000 frank ve yüzde 75 
hasılatı gayri safinin şirketin, 
yiizde 25 in hükumetin olması 
hususundan ayrı bir de şirke
tin hisselerinin işletme mas· 
rafları çıktıktan sonra 1,227, 153 
altın franklık bir meblağı te· 
min etmesi şart koşuluyor. 

Görülüyor ki, ta 1872 de 
başhyan işletme imtiyazı git· 
tikçe şirketin lehine, hüku
metin aleyhine dönüyor. Bu 
layiha büdçe ve maliye encü
menlerinde iki sene kadar kal
mıştır. 

1929 senesinde Receb Pe· 
kerin Nafıa Vekilliği zama
nında yeniden tahrik edilerek 
şu esaslar dahilinde bu mu
kavele yapılmıştır. 

Şimdi ona takaddüm etmek 
üzere hattın kaç kilometre ol· 
duğunu arzedeyim. Hattı asli 
yani şirket tarafından arzetti· 
gım düyunuumumiyeye E kal· 
bedilmiş borçlarla yapılan 

hatların yekunu 289 kilomet· 
redir. Ondan sonra Alpullu 
Kırklareli 46 kilometre ve 3 
kilometre de Karaağaç-Edirne 
hattı var. Bir de Sirkeci· Ye
şilköy ikinci hattı 18 kilomet· 
re ki hepsinin yekunu 356 
kilometredir. Şimdi hattın esa
sında prensip olarak beşte biri 
şirketin parasını ihtiva ediyor, 
beşte dördü de devletindir. 
Yani inşaat parası dört taksim 
beştir. 4/5. 

929 senesinde müzakeresi 
yapılmış ve zamanımızda imza 
edilmiş olan bu mukavelenin 
teyit ettiği hat bizimdir. Yani 
asgari 20 ila 25 milyon para
mızı, sermayemizi ihtiva eden 
bir hattır. 

Buna mukabil şirketin bila· 
hare yaptığı nizamnamede tes
bit edildiğine göre, 1931 de 
6,400,000 mevaddı mütehar· 
rik~ ve sayiasmn' kıymeti bir 

milyon 600 bin de nakid ol
mak suretile ceman 8 mit)'on 
sermayesi vardır. Bu esasta 
olan hattın aktedilen itilafna · 
mesi mucibince kilometre ba
şına 12,000 altın frak verile
cek ondan sonra hasılab gayri 
safi yenin yüzde 7 5 i şirketin 
ve yüzde 25 ide devletin ola
cak fakat bunun yekunu da 
binnetice şirketin masarıh umu· 
miyesini ihtiyat akçasını Kırk· 
lareli taksitini ve hissedarlara 
verilecek temettüii karşılamak 
iizerP- 1,227, 152 franga baliğ 
olacaktır. Esas budur. Bunu 
tahtı emniyete alabilmek için 
bir madde kabul edilmiş buna 
göre bir intizar hesabı açıla· 
cak yani bu para elde edil
miyecek olursa intizar hesa
bına açık diye bir kayıt geçi· 
lecek devlete verilecek yüzde 
25 de ayrıca bir hesap altına 
alınacak bunlara açık olursa 
intizar hesabına yüzde 6 faiz 
konacak. Bu esası bir madde 
ile şöyle teyid ediyorlar. 

Açık devlet tarafından öde· 
necek. Yani senede bir milyon 
227, 152 frank elde edilmezse 
intizar hesabına alınacak açığı 
devlet ödiyecektir. Bu açığı 
karşılamak için tarifeyi istediği 
gibi şirket arttırmak hakkını 
da almıştır. 

Halbuki zaman itibarile l u 
tedbir açığı kapamak değil 
bilakis açığı arttırmak mana
sında demektir. Devlete olan 
yüzde 25 de devlete verilmi
yecek. O da mahbus kalacak 
ve intizar hesabına karşılık 
tutulacaktır. Yani şu halde 20-
25 milyon lira kıymetindeki 

hat devletin eline on para 
geçmeden işlemekte devam 
edecektir. imtiyaz müddeti de 
hattın inşasına 1872 de baş
landığı halde 1908 den baş· 
lamak suretile ~ 1958 e kadar 
devam edecektir. Şu halde 
aradan 36 sene bir kere ;ıkı-: 
yor. 1958 senesi imtiyaz müd· 
detinin sonu olarak tesbit 
edilmiş oluyor. Rase içinde 
mukavelenin hiçbir maddesin· 
de tesbit edilmiş birşey yok· 
tur. Devlet hangi tarihti! bunu 
satın alabilir? Buna dair hiç 
bir kayıd yoktur. 

Şimdi buraya kadar bu 
tafsilatı arzettikten sonra sa· 

:tın almağa "doğru hareketimizi 
ve netayicimizi arzedeyim. 

Biz o vakit arkadaşımıza 
cevap verdiğimiz zaman şir· 
ketin bu intizar hesabının ne 
olduğunu sorduk. Bizim anla
dığımıza gore, birisi işletme 
sermayesi birisi de hattın asıl 

sermayesi var. Hükumet hattın 
esasının sahibi olduğuna göre, 
bir akid yapılıyor. Bu en ni
hayet hattın kazancına ve 
zararına taalluk etmesi lazım 
geliyor. 

Şirketin mukavelesinde 1929 
da yazılan mukavelede o su· 
retle hükumet borcu olarak 
bir fıkranın oraya geçmiş ol
masını biz hoş görmedik. 
Dikkatimizi celbetti. Bunun 
üzerine şirkete bir hareket 
yapmağa mecbur olduk. Şir· 

ket, mukavelede olduğu gibi· 
dir. Vaziyeti başkaca izaha 
lüzum görmüyoruz, cevabını 
verdi. O halde biz bu vazı
yeti arkadaşlarımıza tetkik 
ettirdik. Başvekalete bunun 
binnetice devletin büyük bir 

zararına müntehi olacağını 

izah ve teklifte bulunduk. 
Çünkü bu intizar hesabını do· 
ğuran bir milyon 227,152 al
tın frank ilk senesinde yahud 
ikinci senesinde temin edili
yor. Şirket diğer senelerinde 
açık vermeğe başlıyor ve bu 
açık, bizim işi görüşmeğe baş· 
ladığımız sıralarda mühim bir 
yekuna baliğ olmuş bulunuyor. 

1929 dan 1958 senesine ka· 
dar intizar hesabı namı altın
da ve hükumetin ödemeğe 
mecbur olduğu bir borç olarak 
belki 10-15 milyona baliğ 
olacak bir para olacaktı. Yani 
şirket istediği kadar işletecek, 
istediği kadar kazanacak, ya
hut memleketin menfaati aley· 
hinde bulunacak, neticede de 
böyle bir para almak vaziye· 
tinde ve devlet te bunu öde
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Bunu biz devletin menfaatile 
kabiJ: telif görmediğimiz için 
bu suretle üzerinde ısrar ettik 
ve bir teklif ile hükumete arz~ 
ettik. Vekaletlerin hukuk mü
şavirlerinden miirekkep olmak 
üzere bir hukuk heyeti teşkil 

edildi. Bu vaziyeti tetkik et
tiler. İntizar hesabının hukuk 
esasları itibarile devletin borcu 
olmasının doğru olmıyacağını, 
varid olmadığını, binaenaleyh 
bunu hükumetin reddetmesi 
muvafık olacağım söylediler. 

Bunun üzerine biz şirkete 
bu esas Üzerinde ısrar ettik. 
Dedik ki, intizar hesabını ka
bul etmiyoruz. İcab ederse 
mukaveleyi yeniden tetkik 
ederiz. Onun üzerine şirket te 
aynı vaziyette ısrar etti. Şim· 
di binnetice belki bir hakeme 

~ 

gitmek gibi birşey olabilirdi. 
Fakat hatların şirketlerin elin· 
de kalmasının esasen doğru 
bir vaziyet olmadığı 

0

kanaatin· 
.. de bulunduk. Çünkü Avrupa 

ile olan muvasalamızı temin 
eden bu hat böyle vaktiyle 
siyasi tesirler altında, mali 
tedbirler altında çığırından 

çıkmış bir vaziyette ve şirke
tin nihayet fazla para ı kopa· 
rabilmek ve memleketin umu
mi iktısadiyatını nazarı dik· 
'kate almıyarak işletme vaziye
tinde bırakmak memleketin 
menfaati ile kabili telif değildi. 

Diğer hatlarda yaptığımız 
gibi bu hath da almak lüzu· 
mu kat'isi vardı. Onun için 
bu -şirket~çıkça olarak -söy:
lemeğe başladık. Trakyanın 
eheınmiyt!ti siyasiye ve aske
riyesini siz de görüyorsunuz. 
Burası bizim için hayati bir 
meseledir. Burada sizin böyle 
yarım yamalak alat ve edavat 
ile çalışmanıza zamanın ta
hammülü yoktur. Biz kendi 
hatlarımızı sizden daha ıyı 
işletiyoruz. Bunu yerli, yaban
cılar da görüb söylemektedir· 
ler. isterseniz bu noktai na
zarımızı bir mütehassıs heyet
ten de öğrenebilirsiniz. Hattı 
işletemiyorsunuz. Biz daha iyi 
işletiyoruz. Eski manevi~ şera
it te bugün zail olmuştur. Bu· 
nun ıçm hattı namusunuzla 
bize bırakır gidersiniz, dedik. 

Sirket te bunun üzerinde 
ısrar etti. Bunda çok dayat
tılar. Fakat hakikaten ıddia· 

mızda haklıyız. Bugün ifti· 
harla söyliyebiliriz ki, hatları· 
mız herhalde Balkan devlet· 

panın birçok yerlerinden daha 
ıyı bir şekilde işlemektedir. 
Ve hakikaten daha iyi işliye· 
ceği temin edilebilir. (Alkışlar) 

Onun için bu suretle iddia 
etmekte hakkımız vardı. Ni· 
hayet müzakereye gelmek 
esasını kabul ettiler. Ve mü· 
zakereye başladık. Heyetlerini 
gönderdiler. Şimdi müzakere· 
de esas olan şey mevcud ve 
onlara aid olan eşyayı, maki· 
neleri, vagonları neleri varsa 
satın almak. Bunun için şirket 
toptan takdiri kıymet teklif 
etti. Biz takdiri kıy.netten 
evel karşılıklı ayrılacak ikişer 
uçer kişilik bir komisyonla 
bu eşyayı bir defa gözden 
geçırırız. Tarafeynce maddi 
bir kanaat ve fikir hasıl ol· 
duktan sonra görüşebiliriz, 
dedik. Bunda mutabık kalın· 
dı. Buna tekaddüm eden bir 
hadise şu idi: 

Bizim elimizde bulunan şir· 
ketin nizamnamesine göre ser· 
mayesi 8 milyon liradır. Ken· 
dilerinin tahriri tekliflerine gö· 
re 11 milyon Türk lirası isti· 
yorlardı. imtiyaz müddetinin 
tazminini de ayrıca istiyorlardı. 
Yani 1958 senesine kadar olan 
zaman için bu tazminatı isti· 
yorlardı. 

Rase var mı yok mu? Biz 
bunu tanımıyoruz. Devletin 
her halde hakkı vardır. Mu· 
kavelenin 36 senesı geçtiği 
halde 50 sene daha istediği· 
niz gibi bir müddet koydur· 
muşsunuz. Şu ve bu sebeble 
uzatılmış. Onun için rase üze
rinde konuşmayız. Tazminat 
için de konıışmak istemiyoruz. 
Çünkü sız imtiyazın sonuna 
kadar kazanacağınıza bizim 
zararımıza olmıyarak bu ışı 

devam ettirebileceğinize emin 
misiniz, dedik. 

Zaten ilk seneden itibaren 
verilen açıklar yüzünden mü
nakaşa başlamıştı. Bir hüku
met sıfatile hattı satın alarak 
hissedarlarının lehine bir ha· 
reket yapmış ve onları tasfiye 
yapmak suretile kurtarmış olu
yoruz. Tazminat olarak hiçbir 
şey vermeğe taraf tar değiliz. 

Bu iki esası da her fırsatta 
onlar ileri sürdüler. Biz red· 
clettik. Onlar ısrar ettiler. En 
nihayet müzakerenin sonunda 
bir daha rezerve ederek gö· 
rüşülmesi suretile müzakereye 
başladık. Söylediğim gibi esaslı 
mal makineler, vagonlar me
vaddı müteharrikedir. iki kişi 
onlardan, iki kişi bizden ol· 
mak üzere dört kişilik bir he
yet gönderildi. Onların iki 
defa istedikleri 4 milyon 200 
bin Türk lirasıydı. Bunu yal· 
nız makineler, mevaddı miite · 
harrike ve müteharrike ıçın 

istemişlerdir. Komisyonun tet· 
kiki neticesinde miktar 2 mil
yon 692 bin liraya indi. Ehli· 
hibre V P. iki tarafın fen müte· 
hassısları karşılıklı olarak her 
parçayı gözden geçirdiler. Bir 
makine ne kadar surer, ne 
kadar dayanabilir. 

Bunu tesbit için gotar de· 
nilen meynelmilel sistem kul· 
lanıldı. Bu usul ve görüşe 

göre 4 milyon kiisur liralık 

miktar 2 milyon 692 bin li· 
raya indi. Motörlcr, mobil, 
edevat ve büroların eşyası 

için onlar 380 : bin lira iste· 
mişlerdi. O da 235 bin lira· 

ya indi. Sonra müstehlik mad· 
deler 810 bin lira istemele
rine karşılık bu da 399 bili ' 
liraya indi ki bu müstehli~ 
maddelerin tabiatile iki tarıı! 
için de muteber mal olduğtı' 
nu kabul ettik. Mesel& kömür 
yağ vesaire gibi ne varsa fs· 
turalarına göre hesab edile' 
cektir. Bu suretle 810 bin 
lira 399 bin liraya indi. 

Ronra Alpullu • Kırklare! 
hattının taksitleri vardı. sıı 
zaten mukavelesindeki for· e 
mille göre tesbit edilmiş ol• ~ 
duğu için bir değişiklik yap' 
mak tabii varid olmazdı . o~ 
duğu gibi kabul ettik. Bu ha' 
şirket tarafından yapılmıştı 

Parasını ödemek zaruret 
vardı. 

Alpullu-Yeşilköy ikinci kıs• 

mı sonradan ! :ıpılmıştır. Bu· 
nun için 957 ı.. ın lira istiyor
lardı . 929 mukavelesinde esk 
borçlardan dolayı tarafeyn ye~ 
diğerini ibra edeceklerdir· 
Halbuki bir milyon lira tutaO 
bu parayı tekrar istiyorlardı 
Bunu reddetmek için dosyals 
rımızı karıştırdık. Bunun içiC 
bize epeyce zahmet ettiler 
Hatta müzakere bir iki giiC 
durdu. Sonra vesikalarımııl 

bulduk. Ve paranın tamame~ 
ödendiğini ve hiçbir esası bil' 
lunmadığını tesbit ettik. Bıl 
suretle o da 954 bin lira olıı' 
rak çıkarıldı. (Bravo sesleri) 

Sonra ıslahat ve tevsiat içill 
guya hattı esasiye guya ilave· 
ten 880 bin liralık birşeylef 
yapmışlar. Yaptığımız tedkikat 
neticesinde bu da 130 bin li' 
raya indi. Sonra ufak tefek 
karşılıklı hesaplar var. Vere: 
cckli ve alac~klı. Bunu da 320 d 
bin lira olarak ileri sürdület· a 
21 O bin liraya indirdik. rı 

Şimdi kala kala hattın aslı· ~a 
Bunun bize sağlam ve oldukçB ~ 
ıslah edilmiş temiz bir vaıi· b 
yette, işletilmesinde sakatlık 
çıkmıyacak derecede emin bit t 

şekilde teslim edilmesi lazı(ll' 

dı. Mukavelenin esasına göre t 

bunun için iki taraflı bir ko' 
misyon gönderildi. Vaziyet• 
tesbit ettiler, geldiler. BizitJl 
komisyon hattın köprü, tüncJ 
ve travers vesairesinde 2 mi~ 
yon küsur bin liralık bir tat' 
ıninata lüzum olduğunu sö'i' 
lediler. Onların tarafından d9 

250 biıı lira kadar bir tamit 
ve ıslaha ihtiyaç olduğu iler' 
sürüldü. Biz iki milyon küsıJ' 
bin, lira diyorduk. Onlar 250 
bin lirayı ileri sürüyorlardı 
Bu tabii iki taraf için de mu· 
nakaşa mevzuu oldu. Bel~" 
bizim arkadaşlar tarafında11 
tesbit edilen miktarda birB1 

mübalağa olabilirdi. Fazla bit 
gayret göstermek üzere görı' 
derdiğimiz mütehassıs arkll' 

daşlarmıız böyle birşey yal'' 
mış olabil irler. Nihayet buno11 
müzakeresi epeyce uzun old~· 
Onlar bir milyon 300 bin lı: 
raya kadar çıktılar. Biz ik1 

milyon 300 bin lira istiyoruz· 

Bunun neticesinde mukavel~ 
müddetinin tanzimi rneseleS1 

tekrar edildi. Bunun üzerirı' 
bu iki hesabı karıştırmak sıJ' 
retile yen) müddet tnnzinıil' 
beraber intizar hesabı açığı dB 
vardır. Bu açık ta bizim yüzde 
25 olan hissemizi terkettikteı1 
sona bir milyon küsur bin lir9 

- Sonu 7 inci salıifed• _.,,, 
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goslav gazeteleri 
)ahat intibalarile 

doludur 
"Başı 3 inci sagf ada -

a gerginliğin izale oluna· 
inanarak zamanında Al· 

• ya ile dostluk ve karşılıklı 
'1net münasebetleri de Bel
dda iki dost Başvekilin 
uşmalarına mevzu teşkil 

.erniş ve Türkiye hükumeti 
. i bu anlaşmaya karşı tam 
~ anlayış zihniyeti göster· 
tir. 

B. Stoyadinoviçin Ankara· 
n dönüşünde yaptığı gibi 
lgraddan sonra Sofyada 
racağı ve orada kral Boris 
Başvekil Köse fvanof 

I• t iÖrüşmelerde bulunacağı 
P' '~fiyeti Türkiyenin Balkan· 
1 da tahkim ve aklıselim si-

at ~~tine karşı gösterdiği tas
tı bıd bir nişanesidir. E•asen 
eti 'ııcak böyie bir tahkim ve 

'klıselim siyaseti iledir ki sulh 
ıs· ltınin olunacaktır. 
ıı· Asiler 
1" bir vapurun hamulesini 
1" zaptetmişler 

~t ~ Stokholm, 20 (Radyo) -

30 
esrnj mehafil, bir f sveç va· 

dı ~llrunun Cebellüttarık boğa-
1,. ~nda asiler tarafından tutul
iP tığu haberini almıştır. Bu 

et lllehafilde asabiyet ve heye
iiP ttn hüküm sürmektedir. 
ııl ~Bu. vapur Valensiya ve 
eP ~rtaıenden portakal yükle
ır ~ış idi. Asiler vapurun ha

aıı lııulesini zaptetmişlerdir. 

l•' ICont Ciano Tirana 
) gidecek 
e· b· Roma, 20 (Radyo) - Son 

hır habere göre, Kont Ciano 
U ayın sonunda Tirana gide· 

li· {it ve Arnavudluk hükumeti 
fe~ 1 e bazı müzakeratta buluna
re' ~kttr. 
20 dah -d ki . .,. · IA d-l n a o eme ıgımı7. azım ır. 

er· .unlarm hepsini birleştirerek 
~tııhayet bir milyon lira ile ka· 

sh· ttrnağı teklif ettik. Ve onlar da 
ç• ~ruri ~l~rak kabul ettiler .. Şu 

t'alde ıntızar hesabı açığı ım· 
'Yaz müddetinin tazmini ve 

bit tasanın vakti gelmi~ mi, gel-
ı rıı· lll emiş midir? Meselesi bir ta-
·re ~1afa bırakılarak bir milyon lira 

.ı.o· ı b ~ e unların hepsini kapattık. 

~u halde hepsi altı milyon 
l~ta eder. Onlar 11 milyon 
ıra istemişlerdir. 6 milyon !i
taya onlar da tamamen tatmin 

Öf edilmiş oldular. Yani bunların 
d• ~errnaye olarak ortaya koyduk

rnit 1~ını iddia ettikleri 8 milyon 
Jeti .;raya mukabil 6 milyon lira 

1 e işi bitirmiş oluyoruz. O 
"akit 8 milyon lira eşyaları 
takdir kıymeti olarak konuşul· 
~uştu. Halbuki eşyaların böyle 
'4ldat edilerek kıymet takdir 
edilerek yapılmadığını da bili
r.otuz. Onun için altı milyon 
ita ile hak ve adalet nokta· 

•
1ndan Türkiye cumhuriyeti 

tamamen vazifesini yapmış bir 
"'aziyette işi bitirmiş oldu. Bu 
suretle mukaveleyi imza ettik. 

oıı 
dıJ· Bu 6 milyon liranın sureti 

fi• ~esviyesini yüzde 5 faizle ar· 
i"i S lldaşlarımız, bilhassa Bay 

1 
.. ırrı başta olduğu halde usu· 
Une tevfikan 20 senede öde
mek üzere haztrladılar. Bu su· 
retle mukavelenin bütün esas
arı tamamen bitmiş oldu. 

. Binaenaleyh memleketin üze
tınde bir bar gibi olan en son 
Şark demiryollan işletme İm· 
Yatını kaldırmış olmakla Na-
fıa V kAI t' 'f ' . e a e ı vazı esını yap-
mıştır, zannediyorum. ( Bravo 

Memleket 
-·--Haberleri 
- Başı 5 nci sahifed~ -::

ketin ·ileri gelenleri aralarında 
toplanmışlar \ e bir "Lise kur·· 
man cemiyeti teşkiline karar 
vermişlerdir. Bu cemiyetin ba
şına kaym&kam Bay getiril
miştir. Komisyon, şirin Öde· 
mişte Atatürk heykeli yapıl
ması için de teşebbüslerde bu· 
lunmaktadır. 

GölcUğUn elaktiriği J 
Ödemişten Gölcük ve Hal

kapınar köylerine muntazam 
şoseler yapılmıştır. Gölcük ve 
Bozdağa kadar Ödemişten 
elektirik verilmesi için de hat 
çekilmektedir. 

Tire haberleri 

Hayvan hırsızı 
ya·kalandı 

Tepeköy, (Hususi) - Ge
çenlerde Cumaovasından Sü-
leyman oğlu Rüşdünün hayva· 
nını çalan Gölcükler köyün· 
den sabıkalı Ali oğlu lsmnil, 
bugünkü pazarda hayvanısa~ 
mağa çalışırken çalışkan zabı· 
tamız tarafından yakalanmış 

ve hayvan sahibine iade edil· 
mekle beraber, hırsız da Ad
liyeye verilmiştir. 

Molin Adrians marka çayır 
makineleri 50 liraya, çok sağ
lam, garantili, yedekleri çok 
orak biçme tertibatı da takı
Jabilir . 

lbrahim KUlfthdaş 
Manisa 

lzmir Muhasebei 
Müdürlüğünden 

Hususiye 
1237 

Bedeli muhammeni 
Lira K. 
300 00 

Yeri Cinsi 
İzmir Faikpaşa ma· Faikpaşa hamamı· 
hallesinde. nın enkazı. 

fdarei Hususiye akaratından olup lzmirde Faikpaşa mahal
lesinde Faikpaşa denmekle maruf hamam enkazı satılmak 
ü~.ere 20. g_ün mü.ddetle ~çık artırmaya çıkarılmıştır. Şartlan 
gormek ıstıyenlerın her gun Muhasebei Hususiye müdüriyeti 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan 
10/5/937 pazartesi saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte 
Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 21-23·25·27 

il Daimi Encümeninden: 

Tire, (Hususi) - Yeşil Tire 
bahar mevsimi içinde gittikçe 
güzelleşmektedir. Tabiat artık 
yeşil bir satih bağlamıştır. 
Akşamları, Alay bahçesinde 
bando müzika çalmaktadır. 
Halbuki, parka ancak sekize 
doğru cereyan verildiği için 
halk, akşr.ımın en güzel saatin-
de parkta ışıksız kalmakta, (2397) lira (50) kuruş muhammen bedelli 10,5, 12,8 touluk 
bando da çalamamaktadır. Şivarstkop markalı silindirler için alınacak makine parçaları 

Haber aldığımıza göre, hu- 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
susi abonemanlara daha evel- 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 
den cereyan verilmektedir. 3/Mayıs/937 pazartesi günü saat 1 l de il Daimi Encümenine 
Bunda isabet yoktur. Beledi- başvurmaları. 1211 

~:~r. bir çare bulması la- Deniz levazım satınalma 
Baymdır haberleri komisyonundan 

Bayındır, (Hususi) - Kazaya 1 M 937 'h' d k 
b 

., 1 ç 1 k k"" .. d ayıs •tarı ın e apalı zarf ile alınacağı bildirilen 
ag ı ıp a oyun e canlı 1500 t 1 d . . . 

,.-~ıaa·------ıımm--------~~~-~ ,. Oazi Bulvarmda · 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Mitat Baran 
Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 

asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

Izmir Liman işletme müdür
lüğünden: 

Mendirek üzerinde bulunan depolardan bir numaralı kömür 
deposu 1/Mayıs/937 tarihinden itibaren bir yıl n1üddetle ki· 
raya verilecektir. Muvakkat teminat yetmiş beş liradır. 28/Ni
san/937 çarşamba günü saat 16 da şefler encümeninde açık 
artırma ile ihalesi yapılacaktır. İzahat almak istiyenlerin leva· 
zım şefliğine müracaatları ilan olunur. 15 21 1170 

Istanbul Defterdar ığından: 
Beyoğlunda eski Caddeikebir yeni İstiklal caddesinin en 

işlek ve şerefli bir yerinde köşe başında evvelce Galatasaray 
polis merkezi olarak kullanılan 277 numaralı kargir bina ile 
altındaki dükkanlar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile 
60000 altmış bin lira muhammen bedel üzerinden 3 /5/ 937 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile satılacaktır. is-
teklilerin 4500 liralık teminat mektuplarile teklifnamelerini sözü 
geçen günde saat 14 de kadar Defterdarlık binasında Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığıııa ver-
meleri. 18 20 26 30 2096/ 1190 

lzmir ve cıvarı sebze ve meyve 
satış kooperatifinden 

Kooperatifin ve ortaklarının sebze, meyve ve domat mah
sullerinin İzmir ve Karşıyakadan kara ve deniz yolu ile İstan
bul halinde kooperatif muhabirine teslim nakilleri eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Eksiltmesi 27 /4/937 salı günü saat 14 te yapı· 
lacaktır. Bu işle alakadar isteklilerin eksiltme günü Başdu· 
rakta imam hanında kooperatife gelmeleri ilan olunur. 1226 

b
. 

1 
.• ' on mazotun a ınmasın an sarfı nazar edılmıştır. 1225 

ır ça ışma goze çarpmaktadır. 
Köy muhtarı Mehmed Çakmak -

!:"~~;; :!:;.;Y·.:~~::"~;: Yakında çıkıyor 
lzmir inhisarlar 

lüğünden 
başmüdür-

alınan radyodan istifade edil- fzmir gazete· 

mekte, kitap okunmakta ve leriode çalışan beş 
hoş g<'cekr geçirilmektedir. muharrir arknda

Köye iki dersaneli bir mek· ~m lıazırlamaktR 
tep yapılmış, boş araziye 1400 oltlıığu bu mn-

kemmel e & er d e 
ağaç zeytin dikilmiştir. 

Nazillide 
Dokuma fabrikası şehre 

hayat verdi 
Nazilli, (Hususi) - Dokuma 

tabrikası, Nazilliye hayat ver
miştir. Nazilli; her bakımdan 
durmadan ilerlemektedir. Halk
evi faaliyeti artmıştır. İçtimai 
terbiye, spor ve güzel sanatlar 
şubeleri, müsamereler, kon
ler, konferanslar tertip etmek
tedirler. Aydın San'atlar mek· 
tebi sporcularile Sümer fab- . 
rikası sporcuları arasında ya· 
pılan maçta Nazi\li galib gel· 
miştir. 

Ziraat bankasının köylüye 
vermek üzere getirttiği çapa 
makinelerinden birçoğu faali· 
yete geçmiştir. 

--~911mllmllmll .. 111:1 .... l!lm ... 

Egenin tarihi, coğ· 
rafi nıalıimııtım, 

i~tibsııltit, ihracaı, 

kültür, bayınılır· 

lık hareketlerini 
bol reeiınli olarak 
bulacaksınız. 

Türkçe
Fransızca ,~~===~ 

llu kadar mü· k~ 
k:. ııımel bir eser, 

Egede ilk ılefo 
çıkıyor. Egedeki 
a!arıatikn, hara
beler, ıneşhur şe· 

birler lınkk1nıla 

aranılan malumat 

bu esercle kol:ıy

ca buluııacn~ı gi
bi yerli ve ecuc· 
bi Lülilo mües e
sd4•rin, hatta kü
çilk esnafın dahi 
adre~leri bulun:ı

caktır. 
Eserin tcrtilıi· 

OORS 
ne Ticaret mııt-

A baasında ba~lan· 
mı ş t ı r. Taf~ilıit 

~ cu 5 An'idolu ın1tbn· 

sıuıl.1:2776 I tel~· 
fon uıı n ır.ımı 11•1 j .. 4 

l 1 --8 ın ı,,ilir. ~ , ---
Üzüm sataşları 

Ç. Alıcı K. S. 
69 İnhisar ida. 5 

. , . ; . . . :·: . 

. 
1 

Alsancnktaki depolarımızda mevcut 9651 kilo kınap parça· 
lan pazarlıkla satılacaktır. 

Muhammen fiyatı ' kilosu 20 kuruştur. 
isteklilerin 145 lira teminatlarile 26/4/937 günü saat 15 te 

başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 1224 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 

Mst. Mv. ihtiyacı için (16) kalem telefon, demir mal
zemesile yağlıboya vesaire pazarlık suretile alınacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli (670) lira (75) kuruş olup 
muvakkat teminat parası (50) lira (35) kuruştur. 

3 - Malzemenin cins ve miktarı Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da 
her gün görülebilir. 

4 - ihalesi 24/Nisan/937 cumartesi günü saat 10 da Mst. 
Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncii maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleı i. 21 23 1239 

FOT 
Refik Lütfi Or 

Zevkinizi okşagaca/, poz Temiz işçilik 
Hükumet civarı Kaymakam Nıhadbey caddesi No. 20 

w 

Taze, temiz, ucuz iliic 
a 

,Şıhhat 
nde bulunur 

Başdurak Büyük Salepçi hanı karşısında 
51 Ş. Remzi 13 
48 K. Taner 11 
48 M. J. Taran. 11 50 
36 Ş. Riza ha. 11 

lzmir Yün Mensucatı ·ırurk Anonim Şirketi 
Fabrika 19 D. Arditi 13 25 

17 S. Berksoy 14 
10 Şınlak z. bi. 10 

398 Yekun 

l 428772,5 Eski satış 
429070,5 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 
50 Susam 14 50 
15 Bakla 4 25 
8 Ton P. çe. 3 25 
2 H. Pam1Jk 39 

158 B. 39 
230 

Halkapınar 
·111 

Kumaş 
••• 

l\IEVSl!'tl DOLA1'1SILE YENi ÇIKARJJ.A:'I KUM.A<;:LAR 

Satış Yerleri•• Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
• Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMİR oğlu 

Pamuk Mensucatı ~k Anonım 
ştnnT'.IN MERKEZ VE FABHIKASI IZMIRm; llALKAl'l.l'iARDADlll - YERLi PAMtJiıUNDAN AT, TAl'Y.A.Im, KÖPEKDA .. , J>EÔİR ıEN, GE) lK 

VE LEYLEK'. M.lRUUlUNJ HAVI HER NEV1 KAPOT BEZi iMAL El'LF..ME:ıtTE OLUP MA~RI AYR'l:PAMN AY1'1 TIP ML"iSt:CATilliA FAiKTiR 

Telefon 2211 ve 3067 --- Telgraf adresi: Bayrak izmir 



~ Sayfa 8 ---------------------- ANADOLU ----------------------• 2114193"" 
Fratelli Sperco ' inhisar 
Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAlS 
KUMPANYASI 

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

''TRiTON,, vapuru 18 ni· 
sanda limanımıza gelip yükü· 
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
-LINEIN KUMPANYASI 
''GUNBORG,, vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNlA ve İSKAN
DİNAVIA limanları için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME RO-

UMAlN 
"ALSA jULIA,. vapuru 21 

nisanda gelip PİRE, MAL TA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
!Jaha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenta\ığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221 /2663 
.................... 11 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

V apar Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"GRODNO" vapuru 8 ni

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka- ' 
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

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

san nihayetinde gelip LON· 
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. ----Çd fi'i 

"UMDAL,, Umu-

SOl RA .TUZ 
Piyasaya çıktı 

' . . . . . .· - . . . . . ,. . :· : . 'ti~"' 

DAiMA 

i N C: E 

Toptan satış yeri; 
.Birinci Kordon inhisar

lar baş müdürlüğü 
ambarı 

KUrUf 

Toptan fiatler; 
Mutfak tuzları: 50 kilo. 
luk cuvalda kilosu: 4 KU 
RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta (1 ve 1/2 kilo
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUŞ 02 SANTiM 

DAiMA 
KURU 

0 • • o o 0. 4 ~ (\ ' ,. F ' O O 

"rf' NC:~ 
-er r 

<?.! u·~ 

Zengin bir servetin anahta 
~ ol8nYeni'r plan başladı 
•ımnınımnmnmı ıınıı .. D 0 kt 0 r A11mı ım11111mm11111m 
-

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın'. lıaslalıkları 

--
ı= _ Birinci Sınıf Mutahassısı 
- ( Verem ve saire) 
- Basmalıane istasyonu karşısındaki Dibek sokak. bacında 30 1ayıh 
_ ev vo muayenehanesinde sabah uııt 8 den akşam saat 6 ya 

·- .kaclıır hastalarını kabul eder 

• lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll Telef on: 4115 Hllll 

Aydın ili Daimi Encüm 
ninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinde memleket hastanesi 
pavyon inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 21838 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A, Eksiltme şartnamesi. 
B , Mukavele projesi 
C, Bayındırlık işleri genel şartnamt-si 
D, Fenni şartname 
E, Keşif metraj cetvelleri 
F, Projeler 

lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden öğrene' 
bilirler. 

3 - Eksiltme 26/4/937 Pazartesi günü saat 15 te Vilayet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Ekeiltme kapalı zarf usulile yapılacaktı. 

mi Deniz Acenta- - 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1637 lira sS 
Kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağı• 
daki vesikaları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. lığıo Ltd.. W. F. H. VAN-

Hell~nı~ Lınes Der ZEE & CO. 
ROMANYA SEYROSEFA· 

iN İDARESi BÜKREŞ 
"DUROSTOR,, vapuru 2 

Mayısta beklenilmektedir. 
KÔSTENCE, SULINA, KA· 

HAVSLINJE 
OSLO A, Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası. 

"BOSPHORUS., va putu 

Lımıted v. N. 
19 nisanda beklenilmektedir. 
ayni gün HAYFA, DIYEP, 
ANVERS ve NORVEÇ in 
bütün limanları için yük ka· 
bul eder. 

B, Bu gibi yapı inşaatını yaptığına dair vesika 
C, Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 

6 - f şi alan müteahhit 20 Mayıs 937 tarihine kadar 4000 
liralık iş yapmağa veya mRlzeme getirmeye mecburdur• "BELGION,, vapuru 30 

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

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"ARYLENSEN,, vapuru 21 

nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil· 
mekte NEV·YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

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

UMUMI DENiZ ACENTA
LlGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

DEUTSCHE LEVAN- LAS, için yük kabul eder KA· 
TE LINlE LAS aktarması olarak ta umum 

HAMBURG TUNA limanları içfo yük ka-
" X ,, vapuru 12 Mayısta bul eder. "SARDINIA,, vapuru 22 

beklenilmektedir. ROTTER- JOHNS_T_O_N_W-ARREN 
DAM, HAMBURG ve BRE- LINIES L TD. 
MEN için yük kabul eder. L I VE R p O O L 

mayısla beklenilmektedir ayni 
~ gün PiRE, ISKENDERIYE, Dl 

YEP ve NORVEÇ limanları 
için yiik kabul eder. AMERICAN EXPORT LI· ,,JESSMORE,, vapurJ 9 

NES Mayısta beklenilmektedir. Ll-
The EXPORT STEAMSHIP VERPOOL ve ANVERSten 

CORPORATION yük getirecektir. BURGAS, 
"Ll MINSTER,, vapuru 26 VARNA, KÖSTENCE, SULl

Nisanda beklenilmektedir. NE. NA, KALAS ve IBRAIL li· 

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

VYORK için yük kabul eder. manları için yük kabul eder. 
SERİ SEFERLER Birinci Sınıf Mutahassıs 

7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bit 
saat evveline kadar encümene getirilerek makbuz mı.I' 

kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup' 
)arın nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelnıif 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıf 
olması lazımdır, postada olacak gecikmeler kabııl 
edilmez. 9 13 17 21 1091 

Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğünden: 
Kırıkkalede yaptırılacak Sıı 

tesisatı 1217 
AMERICAN EXPORT LI- socıETE ROYALE HONG- Dr. Demı·r Atı· 
NES PİRE AKTARMASI ROISE DANUBE MARI· Keşif bedeli 40,000 lira olan yukarıda yaztlı tesisat Askeri 
"EXETER,, vapuru 23 Ni- TiME Kamçı oğlu fabril<alar umum müdürlüğü satın alına komisyonunca 816/931 

sanda PIREden BOSTON ve "SZEGED,, 19 nisanda bek· Cilt ve Tenasül hastahk· salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna· 
NEVYORK a hareket ede· lenilmektedir. BELGRAD, ları ve elektrik tedavisi me 2 lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak-

kf NOVISAD, BUDAPEŞTE, i k · l oo ce ır. BRATISLAVA LiNZ ve Vl- zmir - Birinci beyler sokağı at temınat o an 3 O lirayı havi teklif mektuplarını mezkôf 
SEYAHAT MÜDDETi: Elhamra Sineması arkasında günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinio 

PiRE BOSTON 16 ·· YANA limanları için yük alır. · gun Telefon : 3479 de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
.:ıRE · NEVYORK 18 ,, DEN NORSKE MIDDEL- z LZY l saikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 21-23-25:;2 

Piirı· en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö!Jı 
reklerı rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


