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NiSAN 9·37 .. • HergUn sabahları çıkar, siyasalf gazetedir. 

Türk.İran dostlağu sarsılmaz bir hale girdi 

Iran hükômetile 11 muka
vele birde akdettik 

~~~~-----...~~.----~~~~ 

İki mill~ti biribirinebağlı:;an kardeşlik hisleri, bun-
dan sonra bir kat daha kuvvet kesbetmiştir 

Türkiye-Mısır 
Hlıkfımeıimizlc Mıııır h..r.ıl'ı~ı 

arasıurla yı·tli ni•:ınıl ı iııızıılaııaıı 

do ıluk, ınlıihrt \e ikamcl nıııo· 

hcdelerini dtinkü gazeteler ne.,. 

tetıiler. 

Korilcriıııi1.in hu mualıeılelcri 

hüyfık hir dikkat \C ıncnınuniy<'llc 
ok 11111 uş olıl ukl:ırı ııa ~fı plıe el· 
nıi) oruz. 

Bu ın u.ılıctlclniıı lıizim ıı.ızıı· 

tımm1ıı çok lııi) ü k lıir kı) ıııN \ 'C 

elıl•nııııİ)elkri \.ırdır. 

Biz l\lınrlılıırl.ı uzurı o~ırJar 

aynı idare alııuıln ) a~.ıclık. Bizi 

lıirılıirimize lıirle~tirco, yoklo,ıırao 
lıirı;ok mli.terPk lı ıtıralarııııız ''ıır· 
rlır. Tulil.ıleriıııizin ıııüştcrt:k olılu· 

ll Lu devirlerde başımızdaki lıiikti· 

ınetiıı mahiyeti ııc olıır n olsun 

ınulıakknk olan nokıa şudur; Tıirk· 

ll·rle Mııoırlılar :ırnsıu<la ınü~terck 
tarilılcriniıı her <leninde kar~ılıklı 

hir muhabbet ıne\ cud lııılunmuş 
Ve bu mütt•kııbil hiirwct iyar;i her 

türlü ıakallfılılere ın~ııırn daima 
1nııhfuz kalmıştır. Sö) lcdiklcr: ınin 

siya~i ) nzılardn nıutad olan nlt•lfıJe 

.bir cemile mahiyetinde olımıdığıııı 

gö termck için şurada ba it. fakat 

.kıymeıli iki l.ıatıramı kaydetmek 

isterim. 
Umumi horhden evel Yemene 

~idiyordnm. Vapurumuz Tiirk ımn· 

ca~ını taşıyan ilk lılıyük mıkliyc gc· 

nıilerioden hiri idi. Port·Snide gel· 

digimiz zaman o devirlerde :\lmrcla 

hakim bulunan askeri idare halkın 
l'ürk zabitleri lehine bir nümayiş 

Ynpnıaeından korkarak karaya çık· 
hlamıZll mümanaat ctmi~ti. Duna 

ta~men Türk askerlerini hamil Lir 
Ynpurun konul nğzrna geldiği ~elıir· 
ı.le şayi olmuş bulunacaktı ki ge· 

tnimiz muayyen teşrifatı mütcakıb 
kanala yaklaştığı zaman karaılnn 
kesif Lir halk kitle ile karşıln~tı. 
Hiçbir rehberi olmayan bn lıoll 

başındaki uıulıa~ıııı iıl reye ragıncn 

sırf içinden kopan bir mubalıbet 

his i ile bizi selamlıyor, ba~ınyor, 

ko~uyor, hul ıc.a hizc knr~ı nlôka•ını 
göstermek için dinden gelini }apı· 
)ordu. Du nüın.ıyi;çıler kııf ilesin· 
den yüzlerce ki~iııin geıııımizi la· 

kilıcıı bir iki saat kıınal hoyunra 
ko~makta dcvoın etıiklcrini lıulı1 

gihderiın yaşararak hatırlarını. 
İkinci lıııtıram umumi horlıe 

aitldir. O v.ııırınu Mı~ırıu lufıi istik· 

l.lli il.in rtlilıııiş ,.c Mı ır resmen 

nıulıosıml::ırıu117. ıır:ısımla ınr\ ki al· 

nıış lıuluııuyurılu . Çöl h.1rı·kıiı1 ··~· 

ıı:ı~ırıd:ı e ir ılü~ıııü~tJım. Oıı lıl'Ş 
) irmi ki~ilik lıir ~.ılıit Lır ik·i ha· 

lirıdc iis~ı.ı l.:ır.ırr!ilııııa ıı~d.ı•clıli· 

~orıluk. f,uJıirl' ılı> 1s1 ı·ııılrri~c- :ırıı 
sıı11l;1 ~iıııdi i-ııırni lı tırln . 1110 lı 

~illi lıiı~ fü•t•k J,i r ~rhriıı i.-l.ı ) oıııı 

ııa E:~lrııişıik. l>ı:.ırı \'lknı.ınıız.ı. 

\c kim c ile lı.;nıa cin enıiıc 11111· 

saaclr cdilıııiyonlıı. \'ııp:ouun pı•ıı· 

Cercleıioclt>n iQIOq)llll ı lıakı)orcluk. 

Dı~.ırııl.ı kesif lıir Jıalk ınlınka sı 
\ardı. 1'.ıyafrılerimizdeıı hii\'İ) C· 

timiz derhal ıınla,ılınış \C lıi'ıl1isc 

oradaki lınlk iı;iııdc ılerhal ~il) i 
olmu' hulunııcııktı ki treııiıııiz İs· 

ta ) ondan knlkıncapı kacl:ır kimsi' 

İ tn•yoııdan ılı~nn çıkmaıll vıı lıü· 
lüıı omdaki halk l!.,nki sBzil'şmi~, 

e\ elden telkin cdileıı lıir karnra 

tııhi olmuş gilıi lır~<'r onar kişilik 
ltafildcr halinde ünümüzden geçti 

\'e geçerken de elilc, ba~ile, tehcs· 
eüıııilc ve uilıayet li :ıııı h:ılilc Lizi 

eHiınlıımoktn devam elli. 
Hnddızntınclu hasit olan Lu iki 

hihliıe .Mıı:ıır halkının Türk.lere 

Hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 2 ~ne i salri/•de -

Shil ,.e ticnıi sahada :ıdli mu· 

za lıcr•·t ııı u k a "·ele"İ, 

.!\lnl'rimlerin iade~i \'e cez:ı 

s.ılı:ı!:ında aılli ıııüznlıarel hal..krndn 

nıukavı•lc,, 

Bııdud giimriiklnirıin çalı;nıa· 
larını tanzim eden anlaşma: 

Tel{ r.ıf H' lf'lcfoıı tınıları lınk· 
kında nulaşmıı 

Hıwu sr} rii·cfcri mukavelesi, 
'J'rnlızon, Tehriz, Tnhran yolu 

ı ı1zerindcu karşılıklı trau•iı \"C nak

liyatı knlayln~tınnağu matuf nn· 
!aşına 

S. M. Rıza Pehlevi 
Tıılırnn, 23 (A.A.) - • Pers 

Aj:ın~ı lıildiriyor: 

Tiirk-1raıı müzakerelerinin sona 
r.rme i müno:::ebeıile neşredilen hir 
tebliğıle hulasa olarak ~öyle ılenil· 

mcktcılh·: 

.. llir mfülılctcnlıeri hükumetle 
Türkiye h yrti nraeındu yapılan 

müzakereler muvaf fakıyetlc bitmiş 
\'e nş:ığıdaki nıuka,·eleler imza edil· 
ıni~tir. 

Jkamet mukavelesi: 
il ud ud bölgedi emni yeuur. YA 

hu bölgede vukuLuloıı hüıliselerin 

ve ilıtiliıf !arın halline <lair ıırn· 

ka ve) c,, 

Bıı)l:ırlık i\lni hakkınd nııı· 

knvrlr., ticaret \C Si') ris foin mu· 
kovelcsi. 

· ) ukarıJ11 ayılnıı mukaveldn· 
ılt•n lıa:kn iki tııraf nr.ılarııııl.:ıki 

teşriki ıııesııiyi gt•ni~IPluıck iı;in 

uııi,tcrck mcnfantlcrc ıniitrallik bn· 

zı ınc clch·r lı:.ıkkınd11 ıınlıı~mış· 

larclır. 

.Müzakereler esnasında Eamiıni· 
lik \C açık teı;ıriki mesai hımı ı 
lıtikim Luluomuştıır. Ü:i taraf \'C 

iki hük(ıuıı:t müınr·~illcri urasın· 

d.ıki noktııi nazar tı-aıi i duiıno 

irıın ve Türk nıillctlcriııi iıa~lıyan 
kerdc~lik b:ığlarrnı tıı'hiye liizumu 

kanaatine daynnm~ştır. \'c iki kıır· 

<leş millı•tin jki büyük şefinin hn· 
siretli f ikirlerindeu \C kudretli nr

zulanndan doğmu~ olan dostluk 

uıüoa ehetleri Lu muka,elcllrin 
Akdi Eayc~ind"' 1<.a1· ılmnz tr.meUer 
üzerine istinod edecek ve 1ran· 

Türk teşriki mesaisinin Lütün ea· 
lıalıırında iııkişnf edecckıir.,, 

Fazla çocuklu aileler 

Sağ olsunlar! 
tt -

Oksüzlere yardım cemiyetinin çok yerinde 
müsabakasını, 11 çocuklu1,3 aile]kazandı 

En fazla çocuklu aileler arasında ilk defa 
nıüracaatle birinciliği alan aile 

İzmir Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu tarafından 23 Nisan ço· 
cuk bayramı münasebetık· fazla 
çocuklu aileler arasında bir 
müsabaka tertip cdilm:~tir. Bu 
müsabakaya fazla çocuklu bir 
çok aileler iştirak etmişlerdir. 
Kurumun merkez binasında 
yapılan müsabaka neticesinde 
elli liralık birinci mükafatı 
Güzelyalıda Çiçek sakıığında 
7 numarada 11 çocuk babası 
bahçıvan Bay Mustafa, otuz 

liralık ikinci mükafatı Değir· 
mendağında Necibefcndi so· 
koğında 4 numarada gene 11 
çocuk anası Bn. Binnaz ka· 
zanmışlardır. 

Yirmi liralık üçüncü müka
latı da Mumcukahvesi soka· 
ğında 17 numarada gene 11 
çocuk babası B. Şevket ka
zanmıştır. 

Vatana fazla çocuk yetişti
ren bu vatansever baba ve 
- Sonu 2 inci salıi/t1de -

'1.'elcfon: 2176 

lnönii 
Londradan sonra Paris, Ber
lin~velRomaya da gidecek 

Gazi mektebinde dün çok güzel bir müsamere veren yavru/ur (Foto.OH) 

Başvekilimiz 
' 1 Bayram tezahüratı 

--·······---Londradan dönerken, Pa· 
ris, Berlin ve Romaya 

gidecekler 

Dün Cumhuriy t meyda
nında tören yapıldı -------

Yavrular, neşe ve sevinç 
bayram yapıyorlar 

icinde , 

Cunıhuriget meydanında nutuklar verilirken 
General ismet lnönü 23 Nisan Hakimiyetimilliye reisi doktor Behçet Uz, Lise· 
1sıonLu1, 23 (Hususi) - İn· ve Çocuk bayramı, dün havanın ler direktörleri ve muallimleri 

gihere kralının taç giyme merasi bozuk olmasına rağmen mc· ile talebe ve izcilerin ve yağ· 
~mınde .tmlnnmak uzerc ıu11yJaJu 

d I k 
rasımlc kutlulanmış vt: ııt:;ııc..H n>u•· ... .--.s-·~ r •• mı...,,.;v,.t mPV· 6 ın ıı ,ondraya gidcce olan 

'Baş,·ekilimiz General fııwet İ0<i· geçmiştir. Bayram münasebe· danında toplanmış olan büyük 
nünün, ııvdeue Paris, Bcrlin ve tile şehir baştanbaşa hayrak· bir kalabalığın iştirak eylediği 
Hoınaya usraması, Fransız, ~\l· larımtzla süslenmiş, resmi de· törene istiklal marşı ile baş· 
mım ,.e İtalyan ricallerile görü~· vair, bankalar ve hususi mü· lanmış, müteakıben Parti na· 
mesi muhtemelclir. esseselerden de bir kısmı tatil mına Avukat Bay Baha Nasuh 

\.. ____________ _) edilmiştir. tarafından bir söylev veril· 

Japon heyeti Sabahleyin erkenden renga· miştir. 
renk elbiselerile sokaklara dö· Hatip, dinleyicilerin bayra· 

Amerikaya ve oradan da külen yavrular, öğleden sonra mını kutluladıktan sonra, bu· 
lngiltereye gidecek .. havanın açmasından istifade günün hepimiz için sevinç ve 
Tokyo, 23 (A.A.) - 28 Ni- ile akşama kadar koşuşmuşlar, neşe günü ol'duğunu söylemiş; 

sanda bir Japon ekonomi he· tramvaylarla gezintiler yapmış· cumhuriyetten evelki vaziyeti 
yeti Amerikaya ve oradan in· ]ar, sinemalara gitmişler bay· izah ile demiştir ki: 
giltcreye gitmek üzere Tokyo· ramlarını kut1ulamışlardtr. "- Yurdun dört bucağını 
dan hareket edecektir. Hari· Öğleden evel saat 10 da, kara bulutlar gibi karanlıklar 
c:ye Hazırı serbest mübadeleye evelce hazırlanan program mu· sarmıştı. Mıllctımizin hayat 
doğru gelinmesi lüzumu üze- cibince, Atatürk heykeli önün· hakkına taarruz ediliyordu. 
rinde ısrar etmiştir. Harbiye de merasim yapılmıştır. Vali Yaşamasına meydan verilme· 
Nazırı ise heyetin aynı zaman· ve C. H. Partisi Başkanı bay mek, artık ismi tarihe karıştı· 
da Almanyaya da gitmesini Fazlı Güleç, Mevki kumandanı rılınak isteniyordu. Cihana 
tavsiye eylemiştir. general Bürhanettin, Belediye - Sonu 2 inci sahifede -

............. _. ... _._.._._ .... ._DMl!lmı:5ZI~~~~----
M. A YHANIN bü
yük deniz, aşk ve 
kahramanlık romanı; 

EÇHUL~'. 
:KORSAN; 
i
lki gün sonra AN 4DOLU 
r;üfunlarında başlıgacak 

olan bu tefrikayı herlıaldeı 
okuyunuz. Biiyük bir zevk 
ve heyecan 'a takib edecek
siniz. 

Hüsnü abey 
Güzide arkadaşımız Bayan 

SAİME !SADiNİN 
Edebi, içtimai, hissi ve 
tahlili fevkalade romam 

Bugünlerde 
ANADOLU p~~ 

sütunlarında 

\ 



~Sayfa 2 

tltKrQ 
Çocuklara bakarken .. ------irili, ufaklı, gürLüz, cJlız, iyi giyinmiş ve perişan, paltolu ve delik 

mintanlı, yeşil, mavi, siyah, ela, kestane gözlü, saçı başı ayrı ayrı bin· 
lerce yavru, dün birrlenbirc ,.chri i tili ettiler. Küçüklerin bu akını, 
"millet., kelimceinin manasını ıınlıyanlara ruhi bir gurur ve saadet ver• 

mek iktiza eder .• 
Ben dedemden, bab:ım<lan, anamdan ziyade çocuğa hürmet ederim. 

Evvelıi çocuk olılu~u, benim Vfl bizim ~ef kat ve alakamıza muhtaç bu· 
lundııl'tu, s.ıııiyen bir "yann,. ınef lıumunu küçücük bih•iyeti içinde ta· 
ştdJğı için .. 

Hay raıııın birinci güuü, lıir baba görıli\m. Çocuğııııu kulağmılan tut· 
mu,, ıir.ıklu ordu. Gozleriıu yaş:ırilı. O, hir köpek pvru u dı•ğildi \C 

haha ınıl.ın zipılı>, lı'zim .iıı an 'e mill"t toplulıı~ıımuz nınlı iJi.. Cc•:ıret 
ettim, bıhJ ın l..olıı ıu tutuh çektim. ·•Ilayr.ıın oıiuüode )ap 118)111 Lııuu., 

dedim, her ktt \t:r in ki krmadı, lıillild kızardı. 

Sourn tr.ıınv.ı}a lıinmi, l.ı i r çocuk )lğt11ı görılüııı. l\lı·ınur kimini ko
Juııd n ıuıuh çeki~liriyor, kiminin ku hıiııi kulaklarına 1..n l.ır irır!irİ) or<lu. 

Hukümet önüncle, ko,a ko,a giden <lort )llVrmlıın bir tane i, kılık 

ve lı.ıyafet iıiharile düzgün lıir znla çarptı. Za~allı .;oc ık yere ılü,tü. 

Ona acımak isterken, <li~cr zatın ağzıodan bir lı:üfiir piı,li~i bo0ancJı. 
Şakaklımnıın attığını duyıluın. lla tonu ile çocu~uu frıcriue <lo~ru 

) ürüdü, derlıal müdnlrnle eltiııı: 

- Vurmayın. yıızıklır. Ne olduuuı, birşeyiniz mi kırıldı. Bir yeri· 

ııiz mi incindı? 
- Akıl istemez! 
Dedi yüzüme karşı .. Ben de onun yüzüne söyli)eceğiwi söyledim: 
- Belki akıl istemez iniz. Fakat insanlığa ihtiyacıoız var! 
Ve, bogıım çevirib geçtiın .. Çocuğun karşısında, millet bile aya~a 

kalkar. Çocuğu ııe' ib saymıyau bir millet, tohumunu nereye atıyor, 

ıorabilir miyiuı? 

Tavuk kursa~mda;aum:n 
Kanadada Rozland şehrinde 

aslen Avusturyalı olan Er1k 
Manter adında bir tavuk ve 
horoz kasabı, kestiği tavukla
rın midesinden külliyetli mik
tarda altın tozu bulmuştur. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
bu tavuklann toz halinde altın 
madem bulunan bir sahada 
çöplendikleri anlaşılmıştır. 
Feci bir hata 

ve . . . Neticesil 
Nevyorkta romana pek ben· 

ziyen bir hadise olmuştur. 
Bayan Hiram Blet isminde 

bir kadın, Paristen aldığı bir 
telgrafla, kocasının bir oto
mobil kazasma kurban gitti· 
ğini öğrenmiş ve teessüründen 
o gece havagazı musluğunu 
açık bırakarak uykuya yat· 
mıştır. 

Aradan bir müddet geçmiş 
ve ... kazaya kurban gittiğine 

herkesin inandığı Bay A. Blet 
evine dönmüş ve karısının feci 
akıbetile karşılaşmıştır. 

Yapılan tahkikatta, telgrafın 
Bayan Hiram A. Blete değil, 
Bayan Hortans T. Blete olduğu 
anlaşılmıştır. Ve Bay Tomas 
Bletin yani asıl Bay Blelin ku· 
zeninin otomobil kazasına kur· 
Lan gittiği meydana çıkmıştır! 

Bu ikinci safha, Bayan Hor· 
tans Bleti matemlere düşiirmüş, 
fakat bir müddet sonra, karısı 
ölen Bletle kocası ölen Hor
tans biribirini almak suretile 
bu katmerli mateme ve acıya 
nihayet vermişlerdir! 

Uyku fashl 
insan için en faydalı uyku 

nasıl uykudur? 
Bir Fransız fen heyeti bu 

hususta tetkikatta bulunmuş 

ve muayyen zamanda yatıp 

muayy--n zamanda kalkmak 
üzere uyumaktan uzviyet için 
en müfid uyku, günün gayri 
muayyen saatinde iki saat de· 
vam edecek bi uyku imişi 

Şu halde, hepimiz durmı· 
yalım, böyle hareket edelim! 

Karışık bir iş 
Bundan on beş sene evel Mis 
Anni Smit, Mister Donalt Smit 

Saime Sadi 

Sağdıç olarak kendi kadeşleri,: 
Alfred ve Con Smit hazır 
bulunmuştur. 

Bundan sekiz sene evel Do· 
nalt Simit ölmüş, bir sene 
sonra da zevcesi Anni sağdıcı 
ve kayınbiraderi Alfred Simitle 
evlenmiştir. Alfred Simit de 
h .... .ı.... J:;." ~"ııc eveı otmuş, 

iki Smit kardeşten dul kalan 
Anni bu defa Con Smitle ev· 
lenmiştir. 

Bu mükerrer izdivaçlarda 
belki bir fevkaladelik görmi· 
yenl~r olabilir; fakat işin ga
ribi şudur: 

Anni, birinci kocasından 
bir kız bir oğlan, bunların 
amcaları olan ikinci kocasın-
dan da bir oğlan, üçüncü ko· 
casından da bir kız ve bir 
oğlan çocuk doğurmuştur. 

Şimdi, bu çocukların bir· 
birile karabet dt-:recesine ne 
isim verebileceğiz? .. f şte karı· 
şık olan cihet budur! 

Yugoslav yada 
Bazı Nazırlara daha fazla 

sellhiyet verildi. 
Belgrad, 23 (Radyo) -

Heyeti Vekile içtimaını müte
akıben neşredilen resmi teb-
liğde; 2 saat süren toplantıda 
Başvekil Bay Stoyadinoviçin 
Hariciye ve Dahiliye Vekilinin 
de dahili siyaset hakkında 
izahat verdikleri, bundan baş· 
ka bazı Vekillere, vekaletlerine 
aid işleri görebilmeleri için 
~alahiyet verildiği bildiril· 
mektedir. 

Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Bugün yalaktan çıkarken his· 
sedeceğimiz ilk şey ademi mem· 

nuniyet olacaktır. Bunun için bu· 
gün mühim hir it yapmak ve 
hesaba katılacak muvaffakıyet el· 

de etmek mümkün olacakbr. Ôğ· 
le vakti de bazı nahoı hAdiseler 
çıkacaktır. 

.Bugün doğan çocuklar bati 
ruhlu olaeaklardır. Bu bal hayat· 
lanoda daima bak.im kalacakbr. 
Mumat ih itlerine bağlı ve muk· 
teaid olacaklarından 11bnb çek· 
miyeceldndir. 

ANADOLU 

_ .. Başı 1 nci sahi 
karşı o1an lıa~lılıklanuı g 
itibarile çok dikkate şaya 

İki üç sene e\·el lıü 

D • • c h 8 t d ;~:e:!~;::ri gr:~~a\cl~::ı 
- • mişti. Belediyenin şerefi un um urıye mey a ::t:;y~~~~=d~·~~ .. ~~~ 

nında tören yap ldı 

Cumhuriyet meydanında izciler 
- Başı 7 nci sahifede 

karşı resmi surette milleti 
idare ediyor gibi görünen ve 
mlllctin başında bulunan sul· 
tanlar, kendi şahsi menfaat· 
lerindcn başka hirşey düşün
müyorlar, milletimizin benliği· 
nin, gururunun haysiyet ve 
şerefinin düşman çizmeleri 
altında çiğnenmesine yardım 
ediyorlardı. " 

Bundan sonra istibdadı na· 
sıl yıktığımızı, Büyük Ôndeıin 
başkanlığında cumhuriyeti ne 
suretle kurduğumuzu anlatan 
hatip, bugün bundan 17 yıl 

önce Büyük Kurtarıcı Atatiir· 
kün Büyük Millet Meclisini 
ilk defa olarak açtığının yıl· 
dönümü olduğunu söylemiş 
ve çocuk bayramının ilk gü· 
ni\nün böyle mubarek bir' güne 
tesacıut etmesının büyük ma· 
nası olduğunu beyan ile: 

"-Bugün, çalışmanın, azim 
ve irade kudretinin, biribirine 
bağlılığın vereceği büyük 
faydaların remzı olan bir 
gündür." 

Demiştir. Bay Baha Nasuh 
nutkunu, yaşasın Atatürk, ya-

Dünkü merasimde kız talebe 
şasın Cumhuriyet sözleri ile resinin çocuklara tahsis ettiği 
bitirmiştir. Çankaya vapuru, Konak iske· 

Bundan sonra fzmir Erkek lesinden küçük yolcularını ala· 
Lisesi muallimlerinden Bay rak körfezde dolaştırmıştır. 
Alaeddin Can; Lise taleb~sin- Bandonun da iştirak eylediği 
rt'3n Bo.y Munmm<"r ve Bay bu gezintide, yavrular şarkılar 
Vedad sık sık alkışlanan birer söylemişler, eğlenmişlerdir. 
söylev vermişler ve askeri Akşam lizcri Halkevinde 
bandonun çaldığt Cumhuriyet çocuklara çay, bisküvi, linıo· 
marşı, hep bir ağızdan söy· nata tevzi olunmuştur. Karşı· 
lenmiştir. Lise izciler ve tale· yakada ve Burnavada da mera· 
besinin geçid resminden son-

sim yapılmıştlr. Şehrin muh· 
ra merasıme nihayet veril· telif yerlerinde hatipler tara-
miştir. f 

ından söylevler verilmiştir. Öğleden sonra Liman ida-
Gece de her taraf elektrikle 

Sağ olsunlar! 
tenvir olunmuş, mckteblerde 
müsamereler verilmiştir. 

Kurumun tebriki 
Ankara, 23 (A.A.) - Ço· 

cuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezinden: 

ikinci gelen aile 

Üçüncülüğü alan aile 
- Başı 7 inci sayfada - Çocuk Esirgeme kurumunun 

analan takdir ederiz. Her aile bu yerinde hareketini memnu· 
reisi, onların bu güzel har~ niyetle kaydediyoruz. Böyle bir 
ketlerini örnek olarak alma- müsabaka hakikaten ok İsa· 

Çocuk Esirgeme Kurumıı ge· 
nel merkezi 23 Nisan çocuk 
bayramile çocuk haftasını bü
tün memleket vavrularına kut
lular. Hepsine sağlık, dirlik 
ve canlılık diler. 

Atatürk çocuklarının ulusal 
eg menlik bayram ile birlikte 
kendi bayramlarını çok neşeli 
ve sevinçler içinde geçirmeleri 
kurumumuzun en kutlu dileği· 
dir. Cumhuriyet çocuğunun 
neşesi ve sağlığt yurdun tÜ· 

kenmez kuvvet ve kıvaııcıdır. 
lstanbulda 

lstanbul, 23 ( Hususi ) 
23 Nisan Milli hakimiyet ve 
ço:uk bayramı pek neşeli ve 
güzel geçmiştir. Sabahleyin 
merasim yapılmış, Taksim abi
desine çelenk konmuş, nutuk· 
lar irad edilmiştir. 

Yağmur 
Köylü sevinç içinde 

Dün şehrimize ve civar ka· 
zalara mebzul miktarda yağmur 
yağmıştır. Alakadarlara gelen 
malumata göre, bu yağmur 
bütün rençperleri sevindirmiş· 
tir. Menemen, Manisa, Kemal· 
paşa ve "diğer kazalarım1zda, 

kuraklıktan endişe içinde bu· 
1 

üzeriDllen henüz yanın 

mr.mişt i ki hütlin teşri fııt 

ortnılan kalkmış, aramız 

.,.e itimada mü tenid bir I! 

b.ısıl olmuştu. Sofrnıla M 
tcdlrriniıı kendilerini hiç 
lıi lıir ınrrıılo~ketıe tclıikk 

cfıldı ı·i lıl'T lı.m~keıleriııd 

olu\or lıı. Biz cf ·onları \:J 

dar ı;oııi ı uh uğud •r! rn 
.ııl• ın il\ ııı nıerıılt•krtiıı ..-o 

·l ınıı ılcıııi• biui hır lıic ,. 
1ki ıııı•uıll'kı t ıırn~ındal 

lıklı nıuh:ılıl><'l H s:ımim 
Lu derecede lıü)ük 'e ca 

Uiz<leo ayrıldıklan de' 
ri 1\lıAırlılnrın talihi biz 

alakadar etmiş, l\1ı ırı mc 
be r hadise Türkler arariın 
te vel'cüh rn alaka ile karşıl 

Halkıu tabii ve dbilli 
tı~ınnyüllerine gene halkta 
olan iki tarafın hiik(ııııellc 

bette liik:ıyiıl kalamazdı. 
.k.ılıııaılılar (la ... 

~1ı·ır krallığı ile Tür 
rndn iınıa cılilrn iiç mual 

nun ıı.ııluk Lir delilidir. 
l ııuımnnınk lazımdır 

rı u ılıf'tlch·r l\lı ır lılikfım 
ıild.ıliııc <ıalıiL hir lıüL.ftnıı• 
ıııillP-tler um ı her türlu 
lıal.lıır la ruu<ıa\at e ıısınn 

ol.ır.ı1 imzala lı~ı ilk ve ik 
A vrııpa ıll vletlı·ri hrıı 

rö konf.:rıııı•ın la Mı ıra l 

lurını 'crıuck için Y11hudi 
pparkcu Turk Cumlıuriy 
kayiı.l ve menfaat arzusuna 
maılıın Mı ır hukumeti 
uzntmı~, onunla hukukan 
ve biribirine hnrmetkir il 
lcket sıfatilc• aradaki ınün 
tanzim eJc11 bu muahedd 
etmekte tcrcdı.lüd gösterm 

Tıirki) e Cumhuriyeti 

keti .ile .Montrödeki Mmr 
has lıc) etiuc klymeli çok 
bir muzalıarette bulunmu~ 
Bu wuzalınretin Mısırda l 

duğu kıvınet \e ehemmiy 
~ılanacağıııc.Jau şüphe etıniy 

Türki) c ile imzaladığı 

ahedeler Mısırın hakiki isli 
yntında birer dönüm nokta 
edecek kadar ınühimılirl 

milletin iı;ıikllıl lın)atınıla 

hareketlerin izleri ebedi 
)&farlar. 

Yarının de\lcl adam 
tarafın siy:ı i miina ebette 
zim ederlerken daima bu 
delerclen mülhem olacaklar 

Hamdi Nüzhet Ç 

Ne vakit tam 
edilecek? 

ikinci kordonun hara 
belediye ile liman işld 
dürlüğü arasında uzayı 
ihtilaf yüzünden her gün 
daha fazlalaşmaktadır. 
ziyetin ne şekil alacağı 
tirmek bir türli.i mümkü 
mıyor. Belediye; ikinc 
donun, birinci kordonla 
likte mefsuh rıhtım şi 
den liman işletme mü 
ğüne devredilmesi İcab 
ileri sürerek fevkalade 
lan bu uzun caddenin 
müdürlük tarafından 
edilmesi lfızımgeldiğini 

etmişti. Halbuki liman i 
müdürlüğü~ bir şehir 
ması itibarile bu tamiratı 
lediyeye aid olduğunda 
etmiştir. 

Uzayıp giden bu 
mesele bundan bir m 
evel Şürayı Devlete i 
etmişti. Şurayı Devlet, b 
susta elan bir karar 
miştir. 

Güzel lzmir için bir 
vaziyetinde bulunan 
kordonun tamiri cihetinin 
ai,ı olursa olsun bir an 
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~eynelmilel kömür 
gisi dün açıldı 

ser- İmparatorluk Abdülhak ~Hamidirr 
arkasından 

lngiliz iktısadçısı, hük 
metimize mühim bir 

teklifte bulundu 
konferansı 
,. • •, • Büyük Türk şairi Himidin 

Saf bakanımız, hararetli alkışlar- 14 ~a :ıata ~aldvi. ::~~·:~·~hı~~ı;:;·~~ıg~:~ı~~~ 

Biri lokomotiF, diferi mot6r yapaeall ilci 
Fabrikanın intaaıı teklif ediliyor 

1 k 1 b • .. 1 • nın rıyaaetınde ve hali, memleketin en uzak 
ıa arfııanan lr soyıeV VerJı toplanacak.. köşelerinde, Halkevlerinde ve 

Londra, 22 (A.A.) _ Daili gazetelerde akislerini muhafa· 

İstanbul, 23 ( Hususi ) - lktısat Vekili Bay Cel41 Bayar 
evelki gün Ankaraya giden lngiliz iktısatç1ıına bir ziy4fet ver: 
miştir. Ziyafet çok samimi ıeçmiş, Türk • lnıiliı İf birliJindeıJ 
bahsedilmiıtir. 

Telgraf gazetesine göre, 14 za etmektedir. 
Mayısda B. Baldvinin başkan- Bu .. arada, o büyük ölü, bi· 
lıtında toplanacak olan impa. ze bazı fikir münakaşalan da 
ratorluk · .onferansı imparator· verdi. Büyük aan'atkarların ölü-

lngiliz iktısatçısımn, memleketimizde, biri lokomotif ve di· 
teri motör imal edecek iki fabrikanın intası için teklifte ba
lundutu ıöylenmektedir. 

ismet lnönünün beyanatı 
için Yunan gazeteleri 

neler yazıyorlar? 

luğun müstakbel kanunueşa· lerinin arkasında sadece muh· 
sisini tetkik edecektir. Domin- telif şekilde merasim yapmak
yonlar metropol ile dominyon· la kalmıyarak bilvesile yeni 
lar arasında kanunuesasi mü- fikirler, yeni yollar için mu· 
savatını teyid etmiş olan Vest- kayese, münakaşa ve tahliller 
minster statusu üzerinde sıkı de lazımdır. San'atkarlar, r.k· 
bir tenkid tatbik edeceklerdir. seriya yaşadıkları müddetçe 

Yedek Subay okulunda 
Atatürk heykeli dikildi 

Keza imparatorlukla millet· değil, öldükten sonradır ki, 

1700 yarsubay, diJn merasimle 
diplomalarını almışlardırdır 

/n6nü, aynı inana s;hip olan Balkan an
laımasına dahil memleketlerin pren. 

siblerine tercii.man olmuş tur 
Atina, 23 ( A.A. ) - Atina Ajansı bildiriyor: 
Gazeteler Türkiye Başvekili General ismet lnönünün Bulgar 

gazetecilerine yaptığı beyanata sulh yolunda büyükk bir ehem
miyet atfetmektedir. 

Katimerini diyor ki: 
• Balkanhlarm Bulgar · Yugoslav paktını ne dere~e sempati 

ile karşıladıkları nazan dikkate alınırsa lnönünün Balkan ide
aline ve Balkanlar arası münasebetlerinin salahına olan ima· 
nın• istıkrar kesbetmiş sulhun umumun refahı için yanmada
nın bütün devletlerini ihata etmesini görmek istiyen bütün 
müttefiklerin de iştirak eylemekte olduğu anlaşılır. " 

Proia diyor ki: 
• General ismet lnönü; bu beyanatında aynı imana sahib 

olan ve Bulgaristanın da pek yakında Balkan antantına iştira
kini görmek ümidinde bulunan Balkan devletlerinin harici siya
setlerinde esas mihveri teşkil eden prensipleri bildirmiştir. ., 

lstanbulda bir tayyare 
kazası oldu 
-~~~--~~-~ 

Bir Hindli tüccar, hususi tayyare-
sile. Yeşilköyde cl6şti1. 

İstanbul, 23 ( Hususi ) - Hindistandan hususi tayyare ile 
lstanbula gelen Delhinin zengin tüccarlarından Robert, Yeşil· 
köyde düşmüştür. Tayyare parça parça olmuş, fakat kendisi 
bir tesadüf eseri olarak muhakkak bir ölümden kurtulmuştur. 
Hind zenginin yarası hafiftir. 

Hatay meselesi 

Eksperler komitesi esaS 
h faaliyete başladı ·-Posta ve telgraf, liman ve gümrük 

meselelerinin tetkikine başlandı 

ler meclisi arasındaki müna· kurmuş oldukları mevkii gös· İstanbul, 23 ( Hususi ) -
sebat ve teslihat tedbirleri de terirler. Fakat bu mevkiin ne· Ordumuz, bugün 1700 zabit 

t tk'k d'I k · den ibaret olduğu, nereden e ı e ı ece tır. daha kazanmıştır. Yedek su· 
Hükumetin, imparatorluğun geldiği, san'atkarın fikri, filo- bay okulunu bitiren gençlere, 
"d ı · · h kk zofik, mektebi (yani kendi mu a aası sıyaseh a ında bugün merasimle diploma tev-

beyanatta bulunacağı zanne- san'atındaki) hayatının ne idiği, . d') . . G b 1 
dilmektedir. san'at tarihinde kimlerle mu- ~ıu em~~~::~etle İ~t~n::ı:: ~~; 

Gazete bununla beraber, kayese olunabileceği, kimlere yürüyüş yapmı~lar ve Taksim 
konferansın en mühim m~se- benzediği ve nerelerde ne gi· abidesine bir çelenk koymuş
leler hakkında hiçbir karar bi ayrılıklar gösterdiği, haya- lar, istiklal marşını söylemiş-
vermiyeceği kanaatindedir. tın o san'atkir ve eserleri üze- ferdir. 

Al 
rinde ne gibi tesirler yaphğı, Yedek subay okulu binası· 

man ateıemiliteri bütün bunlardan ne gibi fikir· nm bahçesinde dikilen Ata· 
Mareşal izzetin mezarma ler alınabileceği keyfiyeti, her türk heykeli de bugün mera· 

çelenk koydu zaman oldujv gibi, daima simle açılmıştır. 
İstanbul, 23 ( Hususi ) - ıan'atlcirın gözlerini yumma· İstanbul, 23 ( A.A.) - 23 

Aımanyanın Anka a far ta sından sonra yapılan tetkı'k, 
r se e - hasbıhal ve mu"nlkaşalarda Nisan bayramı bugün lstan-

nesi ateşemiliteri, bugün şeh- b d • 1 d belli olur. ul a içten tezahürlerle lcut-
nmize gelmiş ve geçen er e lulanmıştır. Yedek subay oku-
ölen eski sadrazamlardan mer· Halbuki biz, bir arkadaşı- lunun kapısı üstüne dikilen 
hum Mareşal izzetin mezarına, mızın s5yled ti gibi, Himidin Atatürk heykelinin aç,lma me
Alman ordusu namına bir arkasından sadece onun eser-
çelenk koymuştur. lerinden parçalar okumak, rasimi de bugün yapılmış ve 

-Jluf rrar .,'takımı onun kendi havatını -birer hi- aynı zamanda devreyi bitiren 
0 · kiye gibi· nakletmekle kaldık. _,,,,.,.,.ı,. 4 nhavlann diplomalan 

Temmuzda Ankaraya tevzi edilmiıtir. 
1 k Çok güzel, çok temiz sc'lzler Sabahleyin saat 9 . da mek· 

lstanbu~e 2;ce( Hususi ) - söyledik. Atladık, ona mersiye- tep komutanı tarafından yapı
Milli takımımızla, Bulgar milli ler yazdlık. Fakat .hiçi.bir dzba- lan umumi teftişten sonra 

k T 
man kakıp ta otorıte 1' e e i Yedek subaylanmız Taksim 

ta ımı, emmuzda Ankarada ve filozofik tetkikler yapmadık. 
bir dostluk maçı yapacaklardır. k Cumhuriyet abidesine giderek 

b 
- Abdülha Hirr. i J Şeks- abidenin etrafına bir halka 

Kanter ori pirin tesirinde çok kalmıştır. 
Batpapazmm teşebbUsU B 1 . .1 V H teşkil etmişlerdir. Bayrak çek-

azı eser en 1 e · ugoyu me merasimini istiklal marşı 
Londra, 23 (Radyo) - Kan- hatırlatır! takibetmiştir. Saat 10 da Sü-

terbori . başpapazı, Bilbaoya Dedik ve geçtik.. "hangi vari Yedek s~baylMailiim ve 
bir vapur dolusu gıda mad· eserinde, ne itibarla, ne şekil- Levazım Yedek subayı Sali· 
deleri gönderilmesi için teşeb· de ve neden?" kısmına yanaş- . heddin Savcı birer nutuk söy· 
büsatta bulunmuştur. Bu vapur madık. Dostum irfan Hazar, lemişlerdir. Bundan sonra Ye· 
10,00U sterlinlik hamulesi(bu- muhit ve hayatın san'atkirın dek subaylar Galatasaraya ve 
lunacak ve azami on gu .. nc üzerindeki tesirlerini anlatmak oradan arka yoldan tekrar 
kadar hareket edecektir. istiyen beş gün evelki bir ya· okullarına dönmüşlerdir. 

Alman balonları zısında; Hamidin lstanbulda, 
Tahranda, bu meyanda Lon· Saat ll,30 da Orgeneral 

Satm alacaklar drada kendi fikir ve san'at Fahreddin Altay Atatürk..- bey-

Cenevre; 23(A.A.)- isken· 
derun Sı.ncağmın statularını 
tanzime memur eksperler ko· 
mitesi beş haftalık bir tatil 
devresinden sonra dün öğle· 
den sonra çalışmalarına yeni· 

Londra, 22 (A.A.) - Mor· kabiliyetini besliyebilecek kuv· kelini açmış ve mekteb komu
ning Post gazetesine göre, vetli ve verimli bir muhit bul- tanı irad ettiği bir nutukla 

Dahili idareye aid mesele· Kanada cenub l Afrikası hava d ------
1 

uğunu, Hamidin kendi isti· rüş ve felsefe atmosferi bulun-
ler ngiliz delegesinin riyaseti hattı üzerinde işlemek üzere d d d a ına ilaveten bu saye e mıyanlan bugün için bir kıy-
altına konan bir tali komitede, Alman balonları satın alınma-

1 1 
san' at kar ve büyük şair Ha- met telakki etmıy· or. Olsa olsa, 

para, gümrükler, posta, sken· smı temin maksadile bir ngi· mid olarak yetiştiğini kaydet- eski edebi devirlerin simaları 
derun limanı gibi teknik me· (liz sendikası teessüs etmiştir. · mışti . Diğer bir arkadaş ise şeklinde kıymetlendirip tetki-
seleler ise Hollanda delege· Bundan başka Alman müben· 
sinin riyaseti altına konan disleri idaresinde balon inşa- Hamidi sadece ruhi istidad ke kalkıyor. 
diğer bir tali komitede tet· sı da tasavvur edilmektedir. ve kabiliyetinin kabuğunu kı- Hayat ve muhitin ve bina-
kik edilecektir. ------ rarak doğan dahi bir san'at· enaleyh kültürü yapan şeylerin 

den başlamıştır. 

ANADOLU 
• 

Belçika delegesi Profesör miştir. Mesainin süratle iler· kar olarak göstermt-ğe kalktı. san'atkir üzerinde müessir 
Bouguih ise faaliyetin heyeti lemesi ve bir neticeye varması Ben, bu ikinci fikrin tamamen olamıyacağını söylemek ve 

Sahip ve baıyazgam umumiyesine riyaset eylemek· için anayasa hakkında umumi yanlış ve baştan aşağı sakat herşeyin iptidailikte mevcud 
Haydar Rüşdü OKTEM tedir. şekilde fikir teatisinden sonra olduğunu kabulle beraber, bir öz ve cevherle kalabilcce-

Günlük siyasal gazete 

Umaml nepiyat •e yazı itleri Cenevre, 23 (A.A.) _Ana· bazı esaslı meselelerin tetkiki san'atkarları yaratanın kim ve ğini iddia etmek, bu asır için 
mildflril: HU::...N6zhet Çançar dolu Ajansının hususi muha· için Türk ve Frımsız mütehas· ne olduğunu araştırmak iste- tamamile gayri variddir. Ne-
İdarehmeei: b b d sıslanmn i•tı' raki ile tali ko· mek bakımından faydalı telakki rede kaldı ki, Ha" mı'dı'n - bı' · 

iri. il iriyor: v İzmir İkinci Beyler aokağı D b h ks 1 k · mite teıkiline karar verilmiştir. ettim. zim okuduğumuz ve herkesce 
C. Halk Partiai binası içinde ün sa a e per er omı· 

Telgraf: tamir _ ANADOLU tesindeki Türk delegesi Bay Komitelerden birisi lngiliz mu· Bu fikre sakatlık ve yanlışlık malum bütün eserleri- hep 
Telefon: 2776 _ Posta kutuaa 

405 
Nurnan Menemencioğlu ile rahhasının riyaseti altında, ana· isnad ederken ilavesine lüzum içinde yaşadığı muhitlerin 

ABONE ŞERAiTi Milletler cemiyeti nezdindeki yasanın tanzimi ve diğeri de görürüm ki, artık, muayyen parça parça, akisleri ve fikri 
Yılhtı 1200, alb aylığı 700, üç daimi delegemiz Bay Sadık, Hollanda ourahhasmın riyaseti bir kültüre, bir mektebe, bir hayatında rol oynamış şahsi-

ybtı 500 kuruıtur. Milletler cemiyeti katibiumu· altmda iktısadi ve mali mese· filezofiye istinad etmiyen san' at yetlerin tesirleri ile doludur. 
Yabancı nıemlelr.etler için senelik misi Bay Avenolu ziyaret ede· lelerin teknik kısımları hakkın- kalmamı~ır. Yirminci asnn Himidin şuna ve buna ben-

heykelin ne maksadla rekze· 
dildiğini izah etmiştir. Bu 
nutku Saliheddin Savcınm 
yeni bir nutku ile belediye 
mimarlanndan Refetin nnm· 
zum bir hitabesi takib etmiş· 
tir. Heykelin açılma merui· 
minde Vali Muhiddin Üstün· 
da~ ile Harp Akademisi ko
mutanı korgeneral Ali Fuad 
ve üçüncü kolordu komutanı 
korgeneral Salih ve birçok 
zevat hazır bulunmuştur. 

Mektepte verilen bir ötle 
yemetinden sonra saat 14 de 
diploma tevzii meruimi yapıl· 
mışbr. Mektep komutanı ve 
Orgeneral Altay birer nutuk 
iradetmiıler ve Orgeneral Al· 
tay 11 birinciye takdirnameleı
tevzi etmiştir. 

Bunu müteakıp umumi and 
içme merasimi yapılmıt ve 
yedek subaylann diplomalan 
teVZI oıanmuoıur. 

Saat 15 de merasime niha
yet verilmiştir. ----

Kolonel Bek 
B. Antoneskoyu ziyaret etti 

Bükreş, 23 (A.A.) - Polon· 
ya Hariciye Nazırı B. Bek ile 

:refikası ıaat 17 de buraya 
gelmişler ve Romanya ve Po
lonya bayraklan ile süslenmif 
olan istasyonda Hariciye Na· 
zın B. Antonesko ile refikua, 
müsteşar ·Badülesko, Hariciye 

cerlcinı ve Polonyamn Bülcreı 
elçisi tarafından karplanmat
lardır. 

B. Bek, derhal saraya gide
rek deftere ismini kaydettirmit 
ve mütealaben 8. Antonetko• 
yo ziyaret etmiıtir. 

B. Antonesko bir m6ddet 
sonra bu ziyareti iade eylr.
miştir. 

Muflacla 
---- --·-SaQhk: koruma kursu 

Muğla, 23 ( A.A.\.) - 55 
~Köyden gelen köylüler (içi._ 
sağhk koruma kunu açılnur 
tır. Kurs bir bafta:devam ede-
cektir. Kuntan-:Çıkanlar köy· 
)erde sathk:korucusu namile 
vazife göreceklerdir. 

NiSAN 

~ 24 
7 7 

Cumartesi 
abone dereli 27 liradır Beı yerde 

5 
kuruıtur rek komitenin mesai şekli da rapor hazırlıyacaklardır. san'at telakkisi, elinde ve ka· ze~şi de gene bundan ileri 

- hakkında müdavei efkarda bu- Komite bu sabah ve ö1ırfe- fasında, fikri, edebi, tarihi, gelmektedir. Bunun aksini id· ,._.._.,... ____ .... ..,....-..-.. "!• 
1 geçmit alıbılar 25 kur111tur 5 Fi:=ı:============ll lunmuşlardır. den sonra toplanarak anayasa sosyolojik, pisikolojik ölçü ve diaya imkan var mıdır? Yani 

Komite öğleden sonra bu hakkında müzakerelere baılr- bilgiler ve bunlann fevkinde hem istidad, hem kültür li· 

l!~lll::~c1evren:;.:::~~i:lk~içti:·m::ı••cm~•:k~Ce~~U.,'~İW;~· iilii.1ıa11İİİlililliıiiı!.:tee:•;üs:.ıı:e:tm:i~ı ~o:ni·ii:nal:.b:i~r~go-~-~~D=m~d~w~.o,1uur-R""""Gl'/tp 111~~~~ 



~Sayfa 4 ----------------~---ANADOLU-----------------=------ 24141931 a., 
G~ Franko, nihai zafer- İki vapur Fransız Harbiye Na ırının Almanyada 1 Ma. 

yıs bayramı 
den emin görünüyor Taarruza uğradı Mancesterde i söylevi ltalyadan 20 gazeteci 

Malaga, 23 (Radyo) - Asi- - - ------- çaOırıldı -·-Franko, dahili harp, bütün ispanya eli .. lere mensup bir tahtelbahir Gümrah sedleri kaldırılmazsa dünya' Milfıno, 23 (Radyo) - 20 
Kartajen açıklarında ispanya yenı· .Jen harbe su" ru" klenecektı•r italyan gazetecisi Al manyaya 
hükumetine mensup iki vapu- a, l 

gitmişlerdir. Bu gazeteci er 
Londra, 23 (Radyo)-Deyli lunan mahsurların miktarı ra taarruz etmiştir. Londra, 23 (Radyo) - Fran- zırdır. Sulh isteriz. Dediğimiz Almanya hükumeti tarafından 

mize geçtikten sonra bitecek, diyor 

Meyi gazete:;inin muhabiri ge· 3500 kişi tahmin olunmakta· Vapurlardan birisi kendisini ~a Harbiye Nazırı Daladiye, zaman, kuvvetsiz olduğumuz 1 Mayıs bayramında hazır 
neral franko ile bir mülakat dır . Manıana.res kıyılarında sahile atmıştır. Mancstere muvasalat etmiştir. zannedilmemelidir. ,, bulunmak üzere davet edil· 
yapmıştır. Bu mülnkatta gene· asiler su ihtiyacını temin için Avam kamarasında Fransız·lngiliz muhiple~ ce- B. Daladiye, sözü cihan ik- mişlerdir. 
ral Franko: birkaç kuyu açmışlardır. Asi· GürUltUIU bir celse oldu miye ti tarafından B. Daladiye tısadiyatına çevirerek demiş· Çekoslovakya' da 

- Valansiya ile aramızda lerin sabih köprüler atmak Belgrad, 23 {Radyo) - in· şerefi ne verilen üçyüz kiş il ik tir ki: Medeni kanun 
bir tavassut teşebbüsü bey· veyahud tahrip t'!dilmiş köp- gilterc parlamentosunda gece bir ziyafr tte rn•;maileyh miihi ın - Bugiin, dünyada mevcut Br.lgrnd, 

23 
(Radyo}- Çe· 

hudedir, dahili harbin nihayet ıü\eri tamir etmek hususun· varısına kadar devam eden biı söylev vermiştir. B. Dala· mi lletlerin en çog" u, gümrük b 
k J koslavakya parlamentosu u· 

bulması için hiç bir tavassutu daki gayretleri boşa gitme - heyecan l ı ve münaka~alı bir diye bu söylevinde ezciimlc sedlcri çekerek, tam bir Ego- gün, Çtkoslovakyanın yeni ka· 
kabul etmiyeceğiz. Dahili harb, tedir. Üniversite mahallesinde celse olmuştur. Bu celsede şunları söyle miştir : izmle kendilerine göre iktısadi nunu medeni projesini müza· 
bütün İspanya elmiıe geçti~i Casa De Caınpoya bağlıyan kabineye memur bir nazarla - Fransa, hiçbir zaman bir yol tutmuşlardır. Bu yol, k b I 
zaman bitecektir. geçidin iki tarafında yer tut· münakaşa eden ve ag" ır sözler l d ereye aş amıştır. 

Sarfeden am 
.. Je '.:aylav Davan- komünizme serfiiru etmemiştir beynelmilel ktısa i münasc- Bu münasebetle beyanatta 

lngilterenin menafii, bizim muş olan cumhuriyetçiler en "' =o ve edemez. Biz, zamanında batı sarsan ve binnetice harb b 1 Adi" N k 
fl k d f k b. l k tt d l l t sın mccl"ısı· n b"ırkaç celsesin· u urıan ıye azırı, ·anunu tara a ·aim ir. u a ır ıare e e er ıa 0 0 - herşey yaprnag" a muktedir bir felaketini doğuracak olan bir d 1 f ı h k 

"k ·ı·hl l 1 d"" den uzaklaştırılması kararlaş- me eninin ev enme as ı a • Guadalahara harblerine ge· matı sı a ar ve top ara uş· milletiz. Ordumuz, lngiliz or- amildir. Bunlar, artık kalkma- k d h · l 
ı . D 11 d d d El' ·· · t b l tırılmıştır. ın a iza at vermış ve ev en· ınce: e i mey an a ır. ı- manm uzerıne a eşe AŞ a- dusile aynı safta sulhun mu- lıdır. Aksi takdirde dünya, k f h .. · · 

d b kt d 1 Londra, 23 (A.A.) - Avam me ey iyetinin ususı ve ıçtı· 
miz e ulunan arazi, ricat ma a ır ar. hafazası için mücadeleye ha- '.·eniden harbe sürüklenecektir. b. · · d · .. 

k l l kamarası büdçe müzakeresine mai ır ışten zıya e, sıyası etmiyeceğimizi göstermektedir. J::'.ran o ta yaya mı 
r; , devam etmektedir. Fazla kar Al 1 ' du·. r u·· n.. ran- ehemmiyeti haiz bir va7.İfe Briguega şehrini ancak mi· d k? m an a g i ece . üzerinden alınacak olan yeni olduğunu söylemiş ve evlen-lislerin elinde bulunan dağın 

İstanbul, 23 (Hususi) - Is· vergi tekrar mevzubahs edilmiş • d • ı menin mecburi olması liizu· 
hakimiyeti üzerine terkettik. say çevı r 1 er 

Panya asilerinin kumandanı kanunla beraber müteaddicl munu ileri sürerek bunda Bir kıt'anın gece yolunu kay- b · ı k 
b d l G~neral Frankonun bugünler- hatipln prensip iti arı e ·n- ısrar eylemiştir. e erek milislerin e ine geç- - • 

k de ltalyaya gideceg"i ve bu- bul etmişlerdir. lktı.dar mevkı·ı·ne Daladı;ve geçer- Bay Bek, Bükreşe mesi de bir zafer teş il ede- Müstakil mebus B. Satler J -
nun için hazırlandığı bildiri!· • • "tt ·? 

me~iskay CE'phesinde vaziyet mektedir. ve B. Robert Horne gihi se umumi grevler başlıyacakmış nıçın gı l. 
Bu haber, henüz leeyyüd et- Amerika ile bir ekonomik Paris, 23 (A.A.) - B. Be· 

aşikardır. Bugünlerde Bilbao anlaşma unsuru ve bunu ıı Berlin, 22 (AA. ) - Bazı taraftarı olmakla maznun bir kin Bükreşi . arelının gayesi 
elimize geçecek, ve esir dü· miş değildir. Oslo mukavelesini imza etmiş Alınan g~zt>telc ri Fransadaki adamın Fransız hiikumeti ba· B. Titulcskonun tekrar iktidar 
şecek yabancı gönüllüler yer· v alansiva olan devletlere ve halta diğer vcı ziyeti tetkik eylemektedir. şına getiril.nesine umumi grev, mevkiine gelmesi ihtimalinin 
lerine gönderilecektir. J devletlere de teşmilini derpiş Nolkişr. r Br obahter gazetesi; müsellah isyatı ile mukabele önüne geçmek olup Roman· 

Mı"lı'slerı"n ş·ımdı"ye kadar za hu··kuA metı• t . 1 d" Ew F B k"ll"v . edilmek hazırlıkları yapıldığı - e mış er ır. ger ransa aşvc t ıR ıne yalılar Lehlilerin yapacakları 
· t 60 000 kt ld"' B" · B Ç b l · · B B' B o ı kaydedilebilir, demektedir. yıa ı , ma u ur. ızım . c.m er ayn yenı vergı . um ın yer:rıe . a ıı- bir sürü tezahürat mukadde-

zayiatımız bunun yarısını bile sistemini şiddetle müdafaa diye geçecek olursa umumi Bcrliner Vorsen Zeitung, mesidir. 
bulmaz. Marksl.stler ellı" bı"n Zehirli gaz kullan- t . f k t t tb•k t ""ze ·ıA d'I ... d . B umumi mesai konfederasyonu e mış ve a a a ı a ı u - grev ı an e ı ecegıne aır . Ovrgazctesinde bu mütaleayı 
k. · k b l d" d · · t b ·ı d k kl 1 genel sekreteri Jonhaux bir ışı ay etmiş er ır.,, emıştır. mayı asavvur ı e rin e yeni tet i er yapıma- Litvinofun beyanatını iktibas ı"lerı· su··rmekte olan Mm. To· 

S J D ] 23 (R d ) · ı · · müddet sonra yeni bir pro-
en· an- o oz, a yo etmemiştir. sı lazım geleceğini soy emıştır. ederek, Almanya ile anlaşmak gram ile ortaya çıktığı vakit puis ilave ediyor: 

- Havanın düzelmesinden Nihayet büdçe karar sureti - - -------- - Sosyalist partisinin bu yeni B. Bekin ziyaretinden sonra 
istifade eden General Mola Lor.dra, 23 (A.A.) - Res- reye konulmaksızın kabul B. Hendersonun imtihana katlanıp kallanmıya- general Smigli Rydz Bükreşe 
k ti · El t k mi mchafilde ö~renildiğine d 'l · t" O ı· d b. · uvve erı orya mın a asın- ~ e ı mış ır. Ç sua m en ırı cevap· ca?"ı ve Radikal partisinin de ve müteakiben kral Karo\ Var-
d ·1 ı · M t K göre, ln00'iltere hükumeti son ı· [ • • d d 6 

a ı er emış ve on e aras- ta yan sıyasetın e sız kal ı bu siyasete devam edip etmi- şovaya gideceklerdir. bun-
kanya tepelerini işgal etmiştir. zamanlarda gerek Valansiyaya L d 23 ( A A) 1 . ğ" 1 1 kt L 

detı.şı•ktı•k on ra, ."-\. . - ışçı yecı> 1 an aşı aca ır. dan sonra da eh reisicum-
B tl ·1 B"lb ve gerek Salamankaya birer B k u sure e ası er ı ao yo- -.. mebuslardan B. Henderson erlincr Lo al Anzeiger, h B""k ·d kt. 
ı .... ...J- r•--~· -., _ ı.e.ı.:~ • .,ı ...... :11 .. yl- 5 0 .... ı.. .. ,1.:.ı cl\. bpanyoı nu- Paris, 23 (A.A.) _ Jour uru u reşe gı ece ır. 

avam kamarasında başvekil- normal vaziyeti iade için amele n k 
J d kumetini ve asi makamları t · · B r l b" · ranama ana ar ır. gaze esınm er ın mu ıa ırı den şu suali sormuştur: ücretlerini bugünkü seviyede -

Salamanka, 23 (Radyo) - askeri harekatta gaz istimalin· siyasi Alman mehafilinin ltal- bırakmak ve aynı zamanda is· /ının muha razast •. 
V d b"ld" ·ı· d tah · t · t" · t" d k l · -Başvekil Almanyanın bir Tı ergara an ı ırı ıyor: en zır e mış ır. yan sıyase ın e vu ua ge mış tihsalatı da artırmaktan başka 

Bask cebhesinde mu··cadele İngiliz notası gaz istimali- olan tahavvülden memnun ol- dünya konferansına iştirak Londra, 23 (Radyo) - Ame· 
çare olmadığı göremiyen, hatta "k f 1 A · J H 

devam etmektedı·r. Ası"ler Da- nin yabancı memleketlerde dug" unu ancak bu tahavvülün etmeğe hazır ' olduğu hakkın- rı aıı İ osu, mıra am· sosyalist partisinde hiç kimse d d 
d. · d ·1 ı k yapacag" ı çok fena tesı'rler Avusturya, Macaristan ve Çe- da B. Hitlerin yaptıg" ı beya- k 1 B .. . d borngun ku ~!ıan asın a ma· ramoya va ısın en ı er eme - a mamıştır. aşı uzerın e 

tedirler. Yara ve Montekroz üzerinde ısrarla durmuş ve koslovakyanın tekrar bir araya nallan haberdar olmuş mudur? komünistlerin kılıcı asılı bu- nevra!ar yapmaktadır. Manev· 
asilerin eline düşmüştür. bu işte ilk te~ebbüse girişe · gelmesi gibi bir netice ver· Başvekil bu hususta hükumet lunan Blum hükumeti nasıl raların mevzuu Panama kana-

Leon cebhesinde asiler, As· cek olan tarafın bu suretle mesinden korkmakta oldukla- r-namına bir beyanatta bul~;;- bu hakikati anlatabilecektir. lının müdafaasıdır. 
k d. d d b"" b' ld" m ktedı·r bı"lı"r mı·?. • b Hava ve deniz tayyareleri torya milislerinin müthiş bir en ı avasına ne erece u· rını ı ır e . /kı· Mısır ta uru 

F. t · · R B. Baldvı· n şu cevabı ver- de manevralara iştirak etmek-hücumuna maruz kalmışlar fa- yük bir siyasi fenalık yapa- ıgaro gaze esının oma S d ·ı H t 
h b. · B M l' · · mı"ştı" r.· u an 1 e ar uma tedir. Fı" lo Mayıs ortalarında kat mukavemete muvaffak ol· cağını da bilhassa tebarüz mu a ın, ay usso ınının "d' 

muşlardır. ettirmiştir. İtalyanın Avusturya istiklalini - Hükumet B. Hillerin beya- gı ıyor Kaliforniya üssübahrilerine dö-

l d f d h kk d B t .. .. t·· KAf· d Kahire, 23 (A.A.) - lngiliz- n~cektı"r. 
M d "d 23 (AA) B"I ·1t h"' k• t" mü a aa e ece!"ri a ın a . na ını gormuş ur. a ı ere- .. a rı , .. - ı - ngı ere u ume ı aynı za- ~ Mısır muahedesinin yapılması l!!!sm_mı._ .. _ _. ___ _ 

bao Müdafaa Nazırı Elguetada manda bu hususta teminat .Şuşnige "yeniden teminat ve- cede istihzara(vukua gelir İse üzerine Mısır generalı Hayr! H /k . k . 
cumhuriyet mevzilerine hücum almak arzusunu da izhar ey- receğini yazmaktadır. Duçe İngi ltere böyle bir konferansa ile Sudan genel valisi arasın- a eVl ÖŞeSl 
eden milliyetperver kıtaatın lemiştir. Avusturyayı kollektif emniyet iştirake hazır bulunmaktadır. da cereyan eden müzakereler 
hezimetini teyid etmistir. Düş· Valansiya bu notaya cevab sistemi haricinde Küçük itilaf B. Hcnderson bilahare şu neticelenmiştir. Varılan anlaş· 
man üç defa atılmış ve her vermiştir. Salamanka asi ma- devletleri ile iki taraflı misak- suali sormuştur: ma mucibince bugünlerde biri 
defasında da şiddetle tarde- kamlarından daha hiçbir ce- !ar akdine teşvik edecek, -Hükumet bu beyanatını tat- Hartuma diğeri de Port Su-
dilmiştir. vah alınmamıştır. Avusturyanın Habisburgları bik mevkiine koymak yani dana müteveccihen iki Mısır 

Madrid, 23 (A.A.) - Asi- Londra, 23 (A.A.) - Va- : tekrar saltanat mevkiine ge· Alman ~ hükiiın eti ile bu hu- taburu hareket edecektir. 
lerin Üniversite mahallesin- Iansiya hükumetinin vermiş tirmek hakkını tanıyacak, an- susta temasa g irmek niyetin· Lüzumlu kışlaların inşaatının 
deki vaziyeti gün geçtikçe olduğu cevapta deniliyor ki: cak bu mesel<:nin günün me- de midir? bitirilmesi üzerine diğer baş-
fenalaşmaktadır. Muhtelif bi- "Zehirli gazlcr kullanmağı selesi olmadığını tasrih ede- B. Baldvin bu suale cevap ka Mısır kuvvetleri de Sudana 

Resim sergisi 
Halkevinde açılan resim ser

gisi, 5 Mayısa kadar her gün 
halkın ziyaretine açık bulun
durulacaktır. Bu sergiyi ziyaret 
ediniz. Çok iyi intıbalarla ay
rılacak ve Türk resim san'atı 
hakkında iyi fikirler edinecek
sınız .. nalarda dağınık bir halde bu- asla tasavvur etmemekteyiz.,. cektir. vermemiştir. gidecektir. 
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62 
vererek: 

- Bunu da siz alınız. 
Dedi. 
Bunlar, tabancaya çok ben· 

ziyen aletlerdir. Gardiyan sö· 
züne devam ederek: 

- Bunlar mükerrer ateşli 
tabancalardır, her birinde se
kiz tane uyutucu gaz mermisi 
vardır. Bunları cndaht ederken 
göğüse nişan almak lazımdır. 

Maamafih işler çok yolunda 
olduğundan kullanmak mec· 
buriyeti hasıl olmıyacaktır sa
nıyorum. Yalnız, uykusunu ka· 
çırm1ş bir zabitin koridorlar-

Nakled•n: F. Ş. B~nlioğlu 

da bulunması ihtimali vardır. 
Dedi. 
Diyan kol saatine baktı, sa

ati 23,45 idi. Ve genç kız 
hayretler içinde kaldı. Bu 
mahzende tam · iki saat kal
mış oluyorlardı. Asıl hayret 
ettiği nokta, paro1aklarının 
ueu, Ojiyenin parmaklarına 

değdiği andan itibaren zaman 
mefhumunun kaybolması idi. 
Ve kendi kendisine: 

- Şu halde, ben yüzbaşıyı 
seviyorum, bu bir hakikattir. 

Diye söylendi. 
Gardiyan sert bir sesle: 

- Gardiyanlardan bir kıs- Gardiyanın bu sözleri, or· elektrik santralına kadar git-
mını biralarına kattığım ilaçla manda Françın sözlerini ten· mesi lazımdır. Halbuki santral 
uyuttum. Şimdi derin bir uy· vir etmiş oldu, Ojiye Almanca odasından oldukça uzaktadır 
kudadırlar. Nöbetçi zabitini <•larak gardiyana: ve şu anda hiçbir şeyden ha-
de gazle tehlikesiz hale sok- - Evet, şimdi anlıyoruz ! beri yoktur. Aksırmağa bile 
tum, şimdi elimde her kapıya Dedi. Diyan da: vakit bulmadan biz onu ense-
uyan anahtar da vardır. - Kardeşimin yanına bir !eriz. Siz beni takib ediniz. 

Dedi. an eve! gidelim! Gardiyan elektrik fenerini 
Gardiyan bir an durdu; Dedi. sol eline aldı. Sağ elinde 

başını sallıyarak ilave etti: - İleri şu halde!. parmakları arasında geniş ve 
- Fakat Sinyor Ploç bi· Gardiyan bu üç kelimeyi oldukça muğlak bir anahtar 

zim doktoru hala odasında söyledikten sonra iri adımlarla vardı. 
bulunduruyor. Şu ana kadar Fransızların önüne düştü. Ev- Önde gardiyan olmak üze.-
öldürmedi ise gene şansımız vda, elindeki anahtarla kapı re Diyan ve Ojiye mahzenin 
var demektir. kilidini tecrübe etti ve: kapısınJan geçtiler. 

Siz şimdi beni takip ediniz; - Mükemmel, dedi, anah- Bir döner merdivenden, dar 
mösyö Lük ile mösyö Piyerin tar mükt:mmel surette işliyor. bir geçide, oradan bir dehlize 
yanına gideceğiz . Franç onları Yol bizim için açık demektir. ve nihayet iyi tenvir edilmiş 

kurtarmaya gitmişt i r. Şimdi l3u yolu sadece Siny<ır Ploc;-. geni ş bir saloııa geçtiler. Di· 
onlar elbisclrrini gi) mektedir- elektrikli makanizma ile ka- yan bur ada kardeşi Lükü şa-

l er. Yani muhafız kıyafetin e pata bilir. Bu lf'lıl i ke de muh- tonun muha fızları kıyafetiııdc 
girmektedirler. Siz de aynı temel değilcliı; çünkü bu ha- gördü. Aynı zamanda Uik de 
şekilde hareket cJeceksinız. r"'kdi yapnl)ilmck için Ploçun hemşiresini gördü. 

Gardiyan, Lüke hemşiresile 
buluşmak üzere olduğunu ev
velden bildirmişti. Bunun için 
bu buluşmada büyük bir hay
ret görünmedi; fakat azami 
neşe ve bahtiyarlık vardı. 

Bu aralık Piycr de sahneye 
girmiş bulundu; Diyan meser· 
retle: 

- Piyer ... Bizim sadık Pi
yer! 

Dedı. 
- Madmazel, sızı tekrar 

gördüğüm için ne kadar bah
tiyarım bilseniz .. 

Gardiyan: 
- Madmazel, mösyö .. Oğ

lumu daha evci tanıdınız. Şim

di size zevcem Gertritü tak
dim ederim. Oğlum ve zev
cem de sizinle birlikte şato
dan ayrılacaklardır. ihtiyata 

- Sonıı var -
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Bilirmisinb.? Avusturya, hiçbir bloka 
Vasiyetnamelerin girmek niyetinde değil 

Aydında Cumhuriyet ilkokulunun verdiği çay ve Halkevinde~Eşber temsil edilirken 

Aydında Tavla 
müsabakaları 

yapıldı .. 
Aydın, (Hususi) - Aydın 

Cumhuriyet ilkokulu talebesi, 
mektebte bir çay ziyafeti ver
diler. Vali ve Umumi Meclisi 
azaları ile şehrin ileri gelen
leri hazır bulundular. Mekteb 
muallimlerinden Bayan Zihniye 
Demirelin gene talebe arasın
dan yetiştirdiği orkestra güzel 
parçalar çaldı, küçükler çok 
muvaffak oldular. Vilayet Mec
lisi azaları mektebin noksan
larının ikmalini vadettiler. 

Aydın, (Hususi) - Son as
rın en büyük Türk şairi Bü
yük Hamidin adını anmak 
üzere dün Halkevinde bir top
lantı yapıldı. Toplantıya he
men Aydının bütün münevver 
ve gençleri geldi, salon daha 
erkenden dolduğundan birçok 
kimseler geri döndü. Toplan
tıya istiklal marşı ile başlandı. 
Öğretmen Avni Deniz Büyük 
şairin edebi hayatı, şahsiyeti 
ve eserleri hakkında verdiği 
konferansına, Hamidin Bal
kan harbinden sonra yazdığı 
Validem şiirile bugünkü kur
tuluşu müjdelemek ve 23 ya
şında iken 60 yıl önce yaz
dığı Garram adındaki şiirile 
de bugünkü inkılabı daha o 
vakitten gören bir dahi oldu
ğunu söylüyerek bitirdi. Bundan 
sonra Ortaokul direktörü Re
fik Yıldırım, şaiirin Finten ese
rini hulasa ve teşrih eden çok 
kıymetli bir konferans verdi. 
Başöğretmen Tuğrul Aka da 
Makberden bir parça okudu. 
Orkestra marş Floberi çaldı, 
bir dakika susularak Büyük 
ölüye son ihtiram yapıldı. 

Gösteril kolu Eşberi temsil 
etti ve iki gün içinde hazır
lanmasına rağmen çok muvaf
fak oldu. 

Hamidin ailesine Aydın 
rençliğinin başsağlığı telgrafla 
bildirilerek toplantıya son ve
rildi. 

Aydın, (Hususi) - Türk 
hava kurumu Aydın şubesi, 
liava Kurumu gazinosunda, 
Aydın tavla meraklıları ara
amda bir müsabaka tertip 
etti. 18 gün süren müsabaka
Ya 25 oyuncu girdi. Finale 
kalan lbrahim ve elbiseci 
Mehmed arasınna dün yapılan 
son oyunda elbiseci Mehmed 
kazanarak 937 Aydın tavla 
tampiyonluğunu ve kurumun 
"erditi saati kazanmı§br. 

Aydın, (Hususi) - Evelki 
tece Aydına yağan yatmurla 
~aber dolu da düıtü. Dolu 

Ham:d ihti/alinden hiı intiba 
rar yaptı. Zeytinler henüz mekteb muallimlerinden Bayan 
yüksük çıkarmadıklarından hiç Zehra kürsüye çıkınca evvela 
müteessir olmadı. Diğer yaz- büyük şairin hatırasına hür-
lık ve kışlık mahsulata da meteıı bir dakika süklıt tek-
zarar olmadı. Yağmur esna- lifinde bulundu ve bunu mü-
sında Aydın içindeki Rama- teakıb merhumun hayatını, 
zanpaşa camisi avlusuna yıl- eserlerini anlattı. Müteakıben 
dmm düştü. Hiç zararı do- Halkevi reisi doktor Ziya Ali 
kunmadı. Gülün de aynı mevzuda gü-

Akhisarda: zel bir konferans verdi ve 
Akhisar, (Hüsusi) - Hamid eserlerinden bazı parçalar 

gecesi çok parlak geçti. Orta okudu. 

Akhisarda 
•• 

Büyük bir kalkın. 
ma hareketi 

Akhisar, 21 ( Hususi ) 
Kaymakam Bay Rifat Y enalın 
buraya tayinindenberi bilhas
sa köycülüğe verilen ehemmi
yet Akhisarın heyeti umumi
yesini kalkındıracak bir mahi
yet arzediyor. Her köyde bi
rer köy bürosu, kazada da 
bir merkez bürosu vücude 
getirilmiştir. Bugün merkez 
bürosundan bütün köylerin 
vaziyetini teftiş edebilmek im
kanının doğmuş olduğunu gö
rüyoruz. Halihazırda merkezde 
yapılmakta olan büyük bir ilk 
mektepten başka Seydiköy, 
Dereköy, Böknüş, Arabacıboz
köy köylerinde müstakil birer 
mektep yapılmakta ve Beyo· 
ha ile Sazoba köyleri arasına 
müşterek beş dersaneli bir 
okul inşa edilmektedir. Bu 
mektepler iki buçuk ay zar
fında tamamlanmış bir vazi
yete getirilecek, önümüzdeki 
ders devresinde köy yavrula
rımıza kapıları açılacaktır. 
Bunlardan başka Yatağan, Ya
yakırıldık ve Çobanhasan köy
lerinin natamam olan mektep
leri de bir ay zarfında ikmal 
edilmek üzere ihale edilmiştir. 

Köylerin ders levazımı için, 
kültür işlerine aid tahsisattan 
bu sene üç bin lira kadar 
para sarfolunmuş, bu suretle 
16 mektebin ve Marmara na· 
biyesi okulunun ihtiyaçlarile 

Nazillide 
---•·-+---

Üfürükçü ve büyücü 
bir adam 

Nazilliden bildiriliyor: 
Nazillinin Cepe Hasan ma· 

hallesinden lbrahim namında 
biri, üfürükçülük ve büyücü
lükle suçlandırılarak adliyeye 
verilmiştir. Bu adamın, Nazil
linin Kestek köyünde 40 yaş
larında Mustafa kızı Fatmanın 
felç hastalığına şifa vermek 
iddiasile muskalar yaparak 
para çektiği, aynı zamanda 
Nazillide gazete bayii Hüseyin 
Çakır zevcesi Ayşeye de: 

-Sizin çocuğunuz olmuyor, 
kocanla da geçinemiyorsun .. 
10 liraya iki muska yapıveririm. 

Deyip parayı aldığı halde 
bilahare tekrar müracaatle para 
istediği ve kadının da bu sefer: 

- Sen bir üfürükçüsün, bizi 
aldatıyorsun! 

Demesi üzerine, " bak ben 
sana ne yapanın. Sizi eritece-
ğim" dediği anlaşılmıştır. Esa
sen kendisinin vaziyetini takib 
etmekte olan polis komiseri 
Osman Çetinel bu son hadi~ 

seyi de ele alınca kendisini 
yakalamış, muskalar meydana 
çıkarılmış ve İbrahim adliyeye 
verilmiştir. -duvarları yapılmıştır. Bu çalış-
malar bize anlatıyor ki bir 
sene sonra Akhisarda mevcut 
nüfusun yüzde doksan beşini 
okutabilecek kültür müessese-

ne çeşitleri de var? 
Zevcel'!rinin en ufak iğbira- Mülakat dün bitti ve B. Şuş niB de 

rına dayanamıyanlar ve hatta k _. • 1.T • J.. -1.n 
buna mani olmak için bazan a şam uzerı y ıyanaya uoncı-.ı 
erkeklik gururunu bile feda 
edenler olduğu gibi, buna 
benzer hadiselerden hoşlanan
lar da pek çoktur. 

Evliliğin binbir derdinden 
usanmış bir erkek, akşamları 
sokağa fırlamak için evde uf ak 
bir kavganın zuhurunu dört 
gözle bekler! Sokrat bile hun
dan çok hoşlanır ve kaıısının 

zırıltısrndan ekseriya bu sayede 
kurtulurmuş! 

Zevcesinin kendisine karşı 

darğın durmasından zevk alan 
adamcagızın biri, öldükten 
sonra, karısına olan şükran 
borcunu ifa etmiş olmak için 
vasiyetnamesinde şunları yaz
mıştır: 

"Evlilik hayatımda tam bir 
huzur içinde yaşadım. Bunun 
sebebi, zevcemin, bana karşı 

daima yüz çevirmiş olma~ıdır. 
Kendisine olan minncttarhk 
hislerimi göstermiş olmak için 
servetimin kMf<'sini zevceme 
terkediyorum. Şu şartla ki, 
hayatırnda, zerre kadar hazzet
mediği ni birçok tecrübelerle 
anlamış olduğum hemşiremle 
beraber gelip her gün meza
rımda iki saat bekliyecektirl., 

*· 
* * Hayatta, daima bir süflilik 

içinde kalmak istiyenler ve 
bundan fevkalade haz duyan
lar eksik değildir. Nice kim
seler var ki, ayda bir kere 
bile çamaşır değiştirmeği, bir 
külfet sayarlar.. Bu tabiatte 
olan lngilizlerden biri, tam 
kendi tabiatinde bir }<adınla 
evlenmiş. Kadın, haftada bir 
defa evi süpürür, altı ayda bir 
çamaşır yıkar v~ zevcinin tabi
atini bildiği için, çoraplarını 
dikmiyerek daima delik deşik 
bırakırmış! 

Karısının bu halinden çok 
zevk alan lngiliz, vasiyetname
sinde şunları yazmıştır: 

" Karıcığım! Sen hayatımda 
daima benim istediğim gibi 
hareket ettin, evi süprüntü 
içinde bırakıyor, çoraplarımı 
hiç dikmiyordun. Bunun için 
bu iyiliklerine mükafat olmak 
üzere sana bir Şilin bırakıyo
rum. Bu para ile, çok sevdi
ğin Şamfıstığı al ve tenbel 
tenbel çiğniyerek beni hatırla!,, 

Deliren baba 
2 yaşındaki çocu

ğunu boğdu. 
Akhisar, 21 (Hususi) - Bu

rada bir çocuk boğma hadi· 
sesi olmuştur. Camiikebir ma· 
hallesinden Sabancı Ahmed 
oğlu Bay Mustafa evelce te· 
cennün etmiş ve tedaviye gön
derilmişti. 

Bay Mustafa tedavi edildi· 
ğinden bir müddettenberi bu· 
rada bulunmakta idi, halinde 
bazen ani feveranlan görül
mekle beraber hiç kimseye 
zararı olmıyordu. 

Dün Bay Mustafa evde bir 
aralık iki yaşındaki yavrusunu 
boğmuştur. Çocuğun annesi 
feryadlar içinde çocuğunu has· 
taneye götürmüş, fakat dok
torun kucağına ölü bir halde 
teslim etmiştir. 

Bay Mustafa nezaret altına 
ahnmışbr. ifade verirken: 

Venedik, 22 (A.A.) - B. 
Şuşnig şehri g ezdikten sonra 
refakatindeki zevat ile şehrin 
b ir l okantasında yemek y :
mi şt r. 

B. Mussolini de öğle yeme· 
ğini B. Ciano ve Alfieri ile 
yim işt i r. 

f lk mülakat saat 16 da baş
lamış ve 19 a kadar devam 
etmiştir. 

B. Şuşnig ve Mussolini ya· 
rın sabah ta ikinci bir müla
katta bulunacaklardır. 

Roma, 22 (A.A.) - iyi 
haber alan mehafilde tebarüz 
ettirild iğine göre, üç saat sü
ren Şuşnig·Mussolini mülakatı 
çok samimi cereya.1 etmiştir. 
İki devlet adamının her me
sele üzerinde uyuştukları sa
nılmaktadır. · 

Vencdik, 23 (A. A.) -Roy
ter bildiriyor: 

"B. Mussolini ile belediye 
dairesinde iiç saat süren_ ko
nuşma es!lasında B. Şuşnig 
her şeyi açıkça izah etmiştir.,, 

Öğrenildiğine göre B. Şuşnig 
İtalya harici siyaseti değişme
dikçe Roma protokolleri mu
cibince Avusturyanın da değiş· 
meden işbirliğine devam eyli
yeceğini bildirmiştir. Avusturya 
hiçbir ittifaka veya bloka ne 
Alman-İtalyan blokuna ne de 
herhangi bir Alman aleyhtarı 
bloka girmek arzusunda değil
dir. Avusturya ıiyaıetinin esası 
bütün komşularına karşı mü
savi dostluktur. 

Sanıldığına göre, Bay Şuş· 
nig Habsburgların yeniden 
tahta avdeti meselesinin halen 
nabehemahal olduğunu kabul 
eylemekte, Bay Mussolini ise 
mukabeleten bu meselenin 
yalnız Avusturyayı alakadar 
eden dahili mesele olduğunu 
halbuki Almanya ile birleşme
nin ise beynelmilel bir mesele 
olduğunu kabul etmektedir. 

Sanıldığına göre, iki Başve
kil bu esaslar üzerinde son 
ihtilafları gidermişler ve Ro· 
ma protokollarının sağlamlı· 

ğını yeniden teyid eylemiş
lerdir. 

Avusturya Avrupa siyast"'t
lerinin oyuncağı olmaktan çı.t· 
mıştır. Halen Avusturyanın 
iyice tayin edilmiş kendisine 
hu bir siyaseti vardır. 

Hiçbir tebliğ n~şredilmemiş
tir. Konuşmıya devam oluna· 
caktır. 

Venedik, 23 (Radyo) -
Mussolini-Şuşning mülakatının 
ilk kısmı dün saat 16 da ya
pılmış ve Kont Ciyano ile B. 
Smit de hazır bulunmuştur. 
Bu mülakat üç saat sürmüştür. 

ikinci mülakat da bugün 
yapılmış ve 12,30 da hitam 
bulmuştur. 

Bu münast:betle resmi bir 
tebliğ neşredilmiştir. Tebliğde: 

"Yapılan mülakatlarda Bay 
Mussolini ile Bay Şuşnig, tam 
bir dostluk ve tam bir noktai 
nazar ittihadı görmüşlerdir. 
Mülakatta sade Avusturya ve 

kapıldım, çocutu boğdum. 
Diyerek suçunu itiraf et

miştir. 

Adliye; Mustafayı Manisa 
Emrazıakliye lautanaiM .. 

ltalya milnaaebetlcni detill het 
iki devletin diğer devJotlerl• 
olan miinasebetleri do müıa" 
kere edilmiştir. 

Bay Mussolini ve Bay Şuı· 
nig bütün meselelerde tama
men ittifak etmişlerdi ı . Tuna 
meselelerinde de Eıynı fık 
mutabakatı vard ı r, 

Bu mülakatta Almanyanın 
teşriki mesaisi temin edılme• 
den Tuna havzasında bir iı 
görmek imkansızlığı kabul 
edilmiştir. 

ltalya, Avusturyanın ihyası 
ihtiyacını kabul ve tasdik et· 
miştir.. dt:nilmektedır. 

Son mülakattan sonra Avus
turya ve ltalya ricali bir arada 
yemek yımişlerdir. 

Venedik, 23 (Radyo) -
Bu sabah, Bay Mussolıni bah
rıye me1 · te bin ı gezmışt:r. Bun-
dan soı .ra Alman Mıluki tica
ret vapurunu zıyaret etmiştir. 

Bay Şuşing de ölüler abi
desine ve Avusturya mezar
lığına gitmiş ve çelenkler koy· 
muştur. 

Venedik, 23 (Radyo) -
Avusturya Başbakanı Bay Şu· 
şnig, maiyetile beraber akşam 
üzeri Viyanaya dönmüştür. 

Roma, 23 (Radyo) - Jur· 
nal D'ltalya gazetesi Ven iik 
mülakatından bahsederek: 

"Bu mülakatta ltalya-Avus· 
turya ve her iki devletin diter 
devletlerle münesebetlerinden 
bahsedilmiş ve Vugoslavya 
üzerinde bilhassa durulmuştur. 

Roma protokollanna göre, 
Avusturya-Almanya itilafı da 
nazarı dikkate alınmıştır. Bazı 
devletlerin Çekoslovakya ve 
Avusturya üzerine yaptıkları 
tazyik, muvaffak olamamış ve 
Avusturya bu tazyike boyun 
eğmemiştir. Görünüşe göre. 
bu hususta muvaffakıyet ihti
mali de yoktur., demektedir. 

Londra, 23 (A.A.) - lngi· 
liz gazeteleri Şuşnig-Mussolini 
görüşmelerini dikkatle takibe 
devam etmektedir. Times ga· 
zetesi diyor ki: 

"Bu görüşmelerin euıını 
Avusturya ile Çekoslovakya 
arasındaki münasebetler me
selesi teşkil etmiştir. ltalyada 
Avusturya ile Almanyanın ya· 
kın bir birleşmesi düşünülme
mekted ir. Bununla beraber, 
böyle bir inkişaf çok muhte
meldir. ltalyanın arzusu bu 
inkişafı uzatmaktadır. 

Da ili Telgraf ise şunları ya· 
zıyor: 

Venedikte Avusturya ile 
ltalya dostluğunun yeniden te· 
sis edilmiş olduğu söylenebilir. 
ltaiya B. Şuşnığin Habsburg• 
ların yeniden tahta geçmesi 
meselesinin sırf dahili bir Avuı· 
turya meselesi olduğu hakkm· 
da beyanatını zımnen kabul 
etmiıtir. 

Daili Mailde Vard Pritein 
deditine göre 8. Muuolini 
bu görüşmeler elllaSında da 
B. Şu,niğe bir AvustUI')'• Çe
korlovalcya yaklaşmasımn teh· 
likclerini bildirmiştir. 

M. C. O. Lundman 
lzmir Telefon şirketi sabık 

müdürü M. Cari Gustaf Lund· 
man yide aynı şirk~t taı:afı~· 
dan Mekıikaya tayın edılmıt 
ve .. tun ft·-· ·-



Bir inek, yalnız yavru değil, keselerle 
akçe ve kapıcılık doğurdu. 

Avcı Sultan Mehmedin key· 
f ine payan yoktu.. Bir akşam 
eve), mükemmel haberler gel· 
ınişti; 

- Paşaköyü, tavşanla do· 
ludur, diye .. 

Bıldırcın, keklik, karaca, 
ördek vesaire avına da ba· 
yılırdı amma, tavşan avına 
büsbütün aşıktı. Tavşanların 
kulaklarını kısıp çıvmak kabi· 
linden sıçrayışları ve onun 
arkasından evvela tazıyı salıp 
ıonra ateş etmeği en büyük 
bir eğlence ve av zevki sa· 
yardı. 

Ertesi gün sabah namazın
dan sonra, Edirneden, büyük 
bir av alayı ile hareket etti. 
Tazılar, doğanlar da büyük 
bir kafile tutuyordu. 

Padişah, demirkır, güzel bir 
at üstünde ilerliyordu.. Daha 
şehirden çıkılırken tavşanların 
kulaklarını görmeğe başlar 
gibi oldu. 

Paşaköyü tepeleri ve ovası 
hakikaten çok güzeldi.. Man
zara, herkesin gözünü ve ru· 
hunu okşuyordu. Padişah: 

- Tiz olalım -dedi- av 
sabahla başlar .. 

Geniş, biraz yokuşlu bir 
arazide artık avcı hattına çık· 

mışlardı. Yanlara açılan avcı· 
lar, avların, tavşanların padi· 
şahın yolu üstüne çıkmasına 
dua ediyorlardı. 

Çünkü matlup olan, onun 
eklenmesi idi. Hem de o eğ· 
lendikçe, etrafındakiler ıçın 
bir gazap tehlikesi kalmaz, 
bilakis iltifat ve ihsan çıkması 
muhtemeldi. 

Derken; padişahın kıyifli 
bir nara attığı duyuldu: 

- Haydi şehbazım, göre
yim!. 

Avcı Mebmedin önüne, iri, 
semiz bir tavşan çıkmış ve 
sultan; onun en aşağı dört, 
beş (okkalık} birşey olduğunu 
kavramıştı. 

Avcı Mehmedin narası üze
rine, gayet güzel, kınalı ve 
ahu tözlü olan tazısı, bir kur
şun gibi ileriye fırladı. Padi
şah da, üzengilere dokunmuş 
ve doludizgin, tazıyı takibe 
ba~lamıştı. Tavşan, fundalık
lara dalmıştı. Fakat tazı, ke· 
yifli ve heyecanlı çığlıklarla 
mütemadiyen peşisıra gidi
yordu .. 

Bu kovalama, Avcı Mehme· 
din keyfini artırmıştı. Nihayet 
t;ızı, tavşanı çevirmiş ve tam, 
avcının namlusu hizasına getir
mişti .. 

Sultan, tüfeğini doğrulttu ve 
ateş etti. Tavşan, tepetakla 
geldi ve tazı da vurulan mah
IOka saldırdı. 

Silah sesile beraber, sağ ta
raftan bir inilti, bir hayvan 
iniltisi duyar gibi oldu ve 
Avcı Mehmed başını çevirince: 

- llalıi ~diye bakırdı- ne 
büyük hikmetin vardır?. Biri 
ölür, biri doğ-ar. Kadiri mut· 
)aksın Allahıml. 

Atını durdurmuş, artık tav-
14na bakmıyordu, çünkü nasıl 
olsa tazısı ve ağaları onu ge· 
tireccklerdi. Onun için daha 
alibh bir manzara dotmuştu: 

f' - .. ' 

biraz ilerideki hendeğin dibin
de bacaklarını açmış, doğuru· 
yordu. Sultan, şimdiye kadar 
bir ineğin nasıl doğurduğunu 

görmemişti. Gözlerini açmış, 

ona bakıyordu. Beyaz benekli, 
güzel bir yavru doğmuş ve 
ana inek, ayak diplerine seri· 
len yavrusunu yavaş yavaş 

ağzı ve burnu ile silip sev· 
meğe başlamıştı .. 

Sultanın duyduğu zevke 
payan yoktu. Tam bu sırada 
sığırtmaç, keyifli bir nara ata· 
rak, ineğin yanına koşunca, 

padişah ta atını oraya doğru 
sürdü. Sığırtmacın ağzı dört 
karış olmuştu. Padişah: 

- Behey çoban kişi -dedi· 
çok mu sevindin?. 

Sığırtmaç, başını kaldırdı. 
Muhatabının kim olduğunun 
farkında bile değildi. 

- Sevinirim yal -dedi- se
nin var mı böyle ineğin, böyle 
yavrun?. 

Padişah, gayriihtiyari bir 
kahkaha atmıştı. Fakat karşı
sındakinin dilinin bozuk oldu· 
ğunu sezmişti .. 

- Sen Müslüman mısın, 
Hıristiyan mısın?. 

- Hırıstiyanım ... Adım ls
tavrof. 

- Behey çoban; böyle gü
zel bir ineğe ve böyle bir 
buzağıya nail olur da nasıl 

İslam olmazsın?. 
Çoban doğruldu. Şaşkın, 

şaşkın, atlı avcıya baktı, ce· 
vab vermedi. Padişah devam 
etti: 

- Gel Müslüman ol.. Sana 
dirlik vereyim, bahtiyar ve 
mes'ud olasın .. Hem darı dün
yada, hem darı ukbada yerin 
mamur olsun. Cenabıhak)eala 
hazretleri küfrü masiyetini af
feylesin. Cennetlik ku) ol, İs
lam oll .. 

Sığırtmaç, hem ineği okşu· 
yor, hem onu dinliyordu. Av
cı Mehmed sözünü bitirince: 

- Yok -dedi· ben dinim
den dönmem .. 

- Dönersen hak dine dö
neceksin, hem yeryüzünde 
naili refah, hem darı ukbada 
mesrur olacaksın. ineklerin 
üçse beş, beşse on, on ıse 
eJli olacak .. 

Nafile, herif kafasını dik
mişti. Cevap da vermiyordu. 

Tam bu sırada padişahın 
av kafilesi yetişmişti .. Tavşanı 
yerde görünce: 

- Aman sultanımız, dev
letliimuz, hangi av zaten mu· 
barek elinizden kaçabilir? 

Dediler. Padişah güldü: 
- Tavşanı vurdum amma, 

şu karşımdaki masiyet sahibi 
kulumu avJıyamadım.. Bak, 
ineği huzurumda doğurdu. Gel 
de lslam ol, sana dirlik vere
yim, dedim, reddeyler .. 

Sığırtmaç, bu gc>len bir sü
rü adamın, ilk muhatabı kar· 
şısında elptnçe divan duruş

larına h&yret etmi~, haka kal
mıştı. Sultanın bu söıleri üze
rine enderun ağalarından biri 
hemen lstavronun yanına geldi: 

- Behey bedbaht, sen ne 
ey]ersin?. Sen ki, bizzat yer 
yüzünün sultanı tarafından dini 

1.. -- _._ -& • ..1:1-:. 

saray oynuyor 
AJsancak sahası bugün ve 

yarın iki büyük maçın sah· 
nesi olacaktır. 929 senesin· 

denberi şehrimize gelmemiş bu
lunan lstanbulun tarihi Gala· 
tasaray takımı, lzmir takım
larile milli küme temaslarını 

yapmak için üç gündenberi 
şehrimize gelmiş bulunmakta· 
dır. Bugün öğleden sonra saat 
17 de i\k temasını Doğanspor 
takımile yapacak, yarın da 
aynı saatte Üçokla karşılaşa· 
caktır. 

Misafir Galatasaray takımı 
tam kadrosunu mu haf aza et· 
mektedir. Misafir takım Tür
kiyenin en eski spor teşek
kiilüne mensubdur. Galatasa
ray muhtelif zamanlarda mer-
kezi Avrupada, Balkanlarda 
ve memleketimiz sahalarında 
yaptığı temaslarda ekseriya 
iyi neticeler almış ve spor ale· 
minde şerefli bir mevki işga
line muvaffak olmuştur. Kale
cisi Avni senelerdenberi milli 
takımımızın adeta demirbaş 
kalecisidir. Bununla beraber 
daha birkaç beynelmilel oyun
cu taşıyan Galatasaray takı· 
mına karşı takımlarımızın oyun 
verimi noktai nazarından ala· 
cakları neticeyi görmek ayrıca 
bir zevktir. . 

Gerçi Galatasarayın oyunu
mı senelerdenberi göremedi-
ğimizden lzmir takımları ve 
Galatasaray arasındaki fark 
üzerinde fikir yürütmek sakat· 
sa da son yaptığı temasları 
hesaplar ve bilhassa geçen 
Pazar günü F enerbahçeye karşı 
verdiği oyunun neticesini göz-
önüne getirirsek misafir takı· 
mm tam formünü muhafaza 
ettiğini anlarız. Maamafih Do· 
ğanspor takımı da form itiba· 
rile ondan geri kalmamakta· 
dır. Do2anspor, Ankarada al
dı.21 fena neticelerden sonra 
kendisini toplımuş ve munta-
zam çalışmış bir vaziyettedir. 
Nitekim geçen Paıar giinü 
Güneşin kuvvetli takımına 
karşı faik ve güzel bir oyun 
çıkarmış, muntazam çalışma· 
sının semeresi olarak yüksek 
bir galebe elde etmiştir. Her 
iki takımın hali hazırdaki vazi· 
yetini bu suretle tesbit ettik· 
ten sonra şöyle bir neticeye 
varabiliriz: 

Her iki takım oyun verımı 
noktai nazarından biribirinc 
denktir. Şu hale göre, daha 
şuurlu, daha dikkatli ve daha 
enerjili oyun çıkaracak olan 
taraf, bu mühim maçı da ka-
zanncaktır. Temenni edelim 
ki, oyunu idare edecek olan 
hakem bize zevkli ve heye
canlı bir oyun seyretmek im· 
kanını versin .. 

sin.. Bu saadet karşısında ne 
guna durursun?. 

fstavro; 
- Padişahımız, efendimiz 

mi?. 
Diye haykırdı ve derhal ko

şarak sultanın atının ayakları· 
nın dibine s~rildi: 

- Hazırım sultanım, hazı
rım!. Bana ne saadet?. 

Biraz sonra, lstavro, tövbe 
istigfar ile Müslüman olmuş, 
Hasan adını almış, bu adla 
beraber keseler dolusu akçeyi 
de cebine indirmişti .. 

O kadar mı ya?.. Oıı beş 
akçe ile bir de saray kapıcı · 
lığı verilmişti ona!.. ineği ls
tavroya } avru değil, lslamlık, 
refah, servet doğurmuştu da 
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--···· .. ···----T enkidlere cevap 
• 

verıyor 

Anadolu gazetesi yazı iş
leri mUdUrlUl}U yUk!Sek 

katına 
8 Nisan 937 tarihli ceride-

nızın dördüncü sahifesinin 
. beşinci sütununda (Gördeste 

belediye işleri iyi gitmiyor} 
başlığı altında çıkan yazıya 
matbuat kanunu mucibince 
aşağıdaki cevabımın aynı sü
tunda dercini rica ederim. 

Yazı sahibine kendisini şah
siyattan azade tutarak aklı 
selimle düşünmeği, belde va· 
zifelerinin ifa ve icrasına amili 
yegane vnsıtai miieyyedenin 
büdçe olduğunun iyi bilinmesi, 
tenkidlerini de belediye büd
çesinin kudretile ölçerek yap· 
masını tavsiye edeı im. 

Bu itibarla su yolları için 
936 senesi büdçesine mevzu 
366 liralık tahsisattan Nisan 
937 iptidasına kadar üç yüz 
liraya yakın bir tahsisatın bu 
uğurda sarfedildiği kuyudatla 
sabittir. Şu hale göre, büdçe 
mevzuatı ve binnetice gerek 
belediye meclisinin gerek büd· 

Yavrulara bagr~m hika11esi 

2 
Bir ihtiyar hanım heyecanlı 

heyecanlı bağırdı: 
- Alimallah, şu şoför de~ 

dikleri adama bir güzel mey· 
dan sopası çekmeli. Bu kala
balık yerde vız.. Diye geçip 
gidilir mi?.. Yavaş git, ne 
olursun Alla hın belası herif... 
Vah evladım, vah ... 

Baygın çocuğu derhal has
taneye götürdüler .. 

Tarık annesinin kucağına 
atılmış, ağlıyordu. Yüzü sap 
sarı olmuştu. 

- Anneciğim bizim eve 
gelen cocuk. Beni kurtarmak 
için yaptı.. Anneciğim benim 
için... Beni kurtarmak için .. 
Ya ölürse... Ne olursun; has· 
taneye biz de gidelim, onu 
kurtaralım! 

Filhakika Mehmed, Tarığı 

kurtarayım derken çiğnenmişti. 
Mehmed sepeti bırakıp on

lara bakarken Tank da onu 
görmüştü. iki çocuk evvela 
gülüşmüşlerdi. Tarık annesin
den ayrılarak Mehmede doğ
ru yürümüştü. 

Fakat tam bu sırada korne 
çalmadan köşeyi hızla dönen 
bir kamyon gözükmü~tü. 

Tarık tehlikede idi. O, be· 
yaz, yumuşak eJli kadının ço
cuğu idi. Onu ısıtan ona kar
deşim diyen çocuktu. Tarık 
otomobilin altında kalacak, 
ölecekti. Mehmed sıçradı. Se· 
pet devrilmişti.. Tarığı çekti, 
fakat kendisi arabanın altına 
düşmüşmüştü. Başından, aya
ğından ağır surette yaralan· 
mıştı. 

Yumuşak ve beyaz elli ka
dın hastanenin doktorlarile 

Yazan: Cevriye lsmsil 

görüştü. 

Çocuğu kurtarmak için her 
fedakarlık yapılacaktı. 

Mehmed bir saat sonra 
hastanenin beyaz temiı kar· 
yolasının içinde gözlerini aç· 
tığı vakit başında onları gör .. 
dü. Sıcak bir dudak Mehmedi 
öptü.. Tarık da ağlıyan ve 
titriyen sesile: 

- Benim iyi kardeşim -di
yordu.· Beni kurtarmak için 
yaptın bunu... Ben bu feda· 
karlığı hiç unutmıyacağırn .. 
Yumuşak beyaz elli ka· 

dın da: 
- Artık • dedi - beraber 

mektebe gideceksiniz. Meh· 
med iyi olsun, bir daha ayrıl· 
mıyacaksınız. 

Mehmed, kulakları başı sar· 
gılar içinde derin bir koridor· 
dan gelir gibi görünen bu ses· 
leri hem duyuyor, hem de 
gözlerile Tarığa bakıyor, rüya 
gibi gülüyordu. 

On gün sonra Mehmed bü· 
yük bir ihtimamla hastaneden 
eve taşınmıştı. Hem de beyaz, 
yumuşak elli kadının kuca· 
ğında .. 

Mehmed annesini de orada 
buldu. O da iyi olmuştu. 
Çünkü o da tedavi ediliyordu. 
Şimdi Mehmed nasıl mı diye· 
ceksiniz? O artık çoktan iyi 
oldu. Tarakla beraber mektebe 
gidiyor. Şimdi onun da başın
da bir mektep kasketi, sırtın· 

da kürklü paltosu, arkasında 
çantası var. 

Size iyilik edeni unutmayı· 

nız. Her zaman başkalarına 
iyilik etmek de sizin borcu· 
nuzdnr. 

çcyi tasdike selahiyetli maka
mın beledıyenin icra makine
sinden beklediği ve istediği 
vazlfenin tamamen görüldü
ğünü açık yüzliiliikle bildiri
rim. lstirdattan geçen seneye 
kadar kasaba 50-70 sokak 
lambasile tenvir edilmekte idi. 
Kifayetsizliği anlaşılan bu ten
virata 936 senesi büdçP.sine 
konan tahsisatla 5 lüküs lam· 
bası daha ilave ve mubayaa 
edilerek mahatlin ihtiyacına 

cevap verebilmiştik. Yetmiş 

lambaya ilave edilen bu lüküs· 
ler sayesincie dokuz aydanberi 
gecenin zulmetinde evine gi· 
den her Gördesli gibi yazı . 
sahibi de düşmeden evine gi· 
debilmektedir. 

Gördes kasabasının asrın, 

Bulgar askeri şUrası mü
zakerelerini bitirdi 

medeni ihtiyacından sayılan • 
elektrile tenviri belediye mec- Şiı.ra azası kral tarafından kabul edildi, 
lisince kararlaştırılmış ve bu- kabinenin verdiği son kararlar 
nun için de kasaba içinde ve Belgrad, 23 ( Radyo ) - mclerden bir kısmını alarak 
cıvarındaki suların sukutundan Pravdanın Sofya muhabiri bil- evlerine götürmüşlerdir. Ço· 
istifade çareleri düşünülRıüş diriyor: 9 gündür bila fasıla cukların babaları derhal vazi· 
ve nihayet bu hususu tetkik d d B ) "k k evaın e en u gar yu se yeti anlamışlar ve keyfiyetten 
için elektrik ve su miihe.ıdisi k A .. • t' l as erı şurasının ıç ıma arı, zabıtayı haberdar etmişlerdir. 
olan istanbuldan B. R. Samu- b .. .. "J d b't · t" 

u~un og e en sonra ı mış ır. Polisler mag" araya gelince; yal-
el celbedilnıiş ve tetkikat ya- S ' k 

k aat oeşte as eri şura aza· nız 3 bı'n nu"sha "Kızılbayrak,, 
tırılara maalesef su sukutun-

f lan harbiye nazırı ile birlikte gazetesi bulmuş, makinelerin 
dan isti ade cdilemiyeceği ne- saraya gitmişler ve kral Bori-
tl'ces'ıne varılmıştır Fnkat az'ım kaldırılmıs oldug" unu <TÖrmüş-. sin riyasetinde iki saat süren • • 
ve kararından dönmiyen be- son bir toplantı yaparak da· tür. 
ıe<liye heyeti gazüienle müte- ğılmışlardır. B. T ataresko 
harrik bir motörle bu ihtiya· 

Askeri şuranın dağılmasını Valilere yeni talimat verdi 
cm teminini kararlaştırarak 
salahiyetli bu mühendislere müteakip kabine içtima etmiş Belgrad, 23 ( Radyo ) -
tanzim ettirdiği proje ve bu ve saat 1 1 e kadar toplantı Romanya Başvekıli ve Dahiliye 
baptaki teşebbüs vilayet yük- halinde kalmıştır. Kabine, Nazırı Bay Tataresko, bütün 
sek makamının tasvibine ikti- memleketin dahili ve harici vnlilerı tekrar toplamış ve ken· 
ran ettikten sonra Mr.misa vi· politikası hakkında çok mü- dilerine bazı direktifler ver· 
layeti yüksek katının 5/4/937 him kararlar almıştır. miştir. 
tarihi ve 1629/800 sayılı yük- Belgrad, 23 (Radyo} - Ste· 
sek yazılarilc tasdik buyurul· fani ajansının Sofyadan öğ-
mak üzere Nafıa Bakanlığı rendiğine göre, Bulgar polisi 
yüce katına sunulmuştur. Sofyada dağıtılmak istenen ko-

Büdçesi pek zayıf olan Gör- münist beyannamelerini mü-
des kasabasının elektrikle sadere etmiş, komünistlikle 
tenviri teşebbüs ve kararı maznun bu'unanların evlerinde 
gene Anadolu gazetesinin taharriyat yapmıştır. 
geçmiş nüshalarında takdir Belgrad 23 (Radyo) - Pra· 
edilmiştir. I vada gazetesine Sofyadan te-

Köpeklerle ötedenberi esaslı lefonla bildiriliyor: 
surette mücadele edilmekte· Zabıta., bir komünist mat-
dir. Bu da salahiyetli maka- baasını keşf ile beyannameler 
tın kuyudatile sabittir. müsadere eylemiştir. Matba· 

Kasabanın temi7.liği, birçok anın keşfi çok tuhaf ve garip 
muhitleri gezen ve bıırnyı da bir tesadüftür. Bir llkmcktcp 
görc::nlcrin takcJirinc lmakı· çocukları kır gezintisi yapar· 
yorum. !arken, Raden civarında bir 

Bundan sonra böyle yazı- bir mağaraya gi.rmişler, bura-
lara cevap vermiyeceğim. , da bir matbfta mevcud oldu· 

""'" Giirdu H'-'IİN NUİ_
1 

tunu 2örmüıle.- ve bex.9n.•· 

Romanyanın dahili vaziyeti 
hnkkında uzun beyanatta be· 

lunan B. Tataresko, Sağ cenah 
fırkalarının menfi mesai ve 

propagandalarına karşı hükii· 
metin ciddi tedbirler alması 
lazım geldiğini bildirmiştir. 

Belçika 
Tadi!At istiyor 

Londra, 22 (A.A.) - Daili 

Telgraf gazetesinin yazdığına 

göre Belçikanın istiklali ve 
Lokarno taahhüdlerinden affı 

hakkındaki Fransız-İngiliz be· 
yanatının metni henüz tama· 

mile hazırlanmamıştır. Bu met· 
ni Bdçika hükumeti tetkik 
etmiş ve bir takım noktalarda 
tadilit yapılm~nı istemi · 
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l __ Er.ll!lllk_o_n!l!lll'3o_m~i ~v_e~p_iyasa l lran U •• zu·· mlerı·nı·n Alman- Kanterbori kilisesi 
Erkam Habeş esirleri için 

Yada satış vaziyeti tr cir mektub verdiler 
Londra, 23 (A.A.) - Ennt-

Fransa ile ticaretimizdeD Hollanda da --~--------------~ erbury Rochester ve Vinches
tag başpapazlarile birçok meb· 
uslar Milletler cemiyeti umumi 
katibi B. Avenola bir mektub 
göndererek Milletler cemiyeti
nin Habeş esirlerine daha in
sani muamele yapılması için 

ki gerilemenin Sebebi Bağdayİ:ı~~;.ız faz-
Kalite itibarile düşük olan bu üzümlerin 

tutunamamasının sebebleri 

.. • . la istihlak edilecek 
Fransızlar (kendı kendıne yeter) Şehrimiz Türkofis müdürlü-

.b . . k .b J. l ğüne gelen malumata göre, prenSl lnl fa l eaıyor ar Hollandanın yıllık buğday is-

• Türkiye - Fransa arasındaki 
ticaret işleri hakkında şehri
miz Türkofisirıe mufassal ma
IUmat gelmiştir. iki hükumet 
arasındakı ticari mübadeleler 
29 Ağustos 1935 tarihli Mo
düsvivendi ile :.ıynı tarihli 
klering anlaşmas1 hükümlerine 
göre yapılmaktadır. 

Ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesi mucibince iki 
memleket arasındaki mübade
leler gümrük tarifesi ve re
simler hususunda en ziyade 
müsaadeye mazhar millet mu
amelesinden istifade rtmek
tedirler. 

13 lkincikanun 1937 de 
feshi ihbar edilmiş olan Mo
düsvivendi i!e klering anlaş
masının 13 Nisan 1937 den 
itibaren iki ay müddetle uza· 
tılması takarrür etıni!itir. Bu 
anlaşmanın anahatlnrı şun
lardır; 

1 - Fransa, Türkiyrye zı
rai ve sınai olmak üzere iki 
sınıf kontcnian vermiştir. 

2 - Fransaya kontenjan 
verilmemiştir. Fransa münha
sıran umumi ithal rejimimiz
d~il istifade etmektedir. 

3 - Fransada kontenjana 
tabi tutulmıyan Türk menşeli 
mallarla Fransız menşeli mallar 
arasında hususi takas muame
leleri yapılabilmektedir. 

4 - lhracatımızm yüzde 
35 İne muadil lehimizde bir 
serbest döviz marjı vardır. 

1931 Eylül ayında lngilte· 
renin altın miktarından ayrıl· 
ması üzerine Fransa, gümrük 
tarifesini yükseltmiş ve kon
tenjan sistemini kabul etmiştir. 

Fransanm son zamanlardaki 
iktısadi siyaseti işte şu suretle 
hulasa edilebilir: 

mevkiini kabetmeğe başlamı
şhr. Bu memleketle olan tica
retimizin daralmasının sebep- ' 
Itri arasında umumi bu hı an
dan başka F ransanın, Türkiye 
mahsullerinin birçoğunu yetiş
tirt:n müstemlikelerile birlikte 
mümkün olduğu kadar "keneli 
kendine yeter,, bir imparator
luk teşkil etmek hususundaki 
gayretlerini de ehemmiyetle 
zikretmek icab eder. 

1923 ten 1936 senesine ka-
dar Fransa ile ticaretimizde 
1923, 1925 - 1929, 1934 ve 
1935 senelerinde 3, 9 - 12, 9 
nisbctinde tenezzül göstermiş, 
buna mukabil 1924, 1930 -
1932, 1933 ve 1936 senele
rinde yüzde 2, 9 - 1 1, 3 nisbe
tinde artmıştır. Tenakus, daha 
Çoktur. 

1932 senesinde F ransaya 
10,504 liralık ihracat yapım\
nııza mukabil ithalatımız l 3 
bın 229 lira iken 1936 sene-
sinde ihracatımız 22,645 Türk 
lirasına kadar yükselmiş, bun
dan sonra tene:::züle başlıya
rak 1936 senesinde 3,828,000 
!ıraya kadar düşmüştür. itha
latımız da 1929 senesinde 
291169,000 Türk lirasına ka
dar çıkın ş, 1936 da 2,335,000 
liraya düşmüştür. . ' 

ita/yada gıda mad-
delerinin f iatleri .. 

Milano, 23 (Radyo) - Po· 
polo D'İtalya gazetesinin ver
diği bir habere göre: 

"30 Nisanda kooperatif mer
kez komitesi toplanacak ve 
gıda maddeleri fiatleri tetkik 
edilecektir. Komite yeni fiat
leri tesbit edecektir.,. 

B. Eden 

tihlaki 940 bin ton derecesin
dedir. Bu miktardan takriben 
500,000 tonunu hariçten, ınü
tcbakisini de dahilden temin 
etmektedir. Muhtelif tabii ve 
iklısadi amiller tesirile Hollan
da, buğday ihtiyacının yarısın· 
dan fazlasını daha nzun bir 
zaman için ecnebi memleket
lerden temin etmek mecburi-
yetindedir. 

Cinsi yumuşak olan yerli 
buğdayların sert ecnebi buğ
daylar1 ile karıştırılması mec
buriyeti, Hollanda buğdayla
rının pahalılığı, arazinin mah
dud bulunması ve diğer istih
sal şubelerine nazaran buğday 
yetiştiriciliğinin daha az ka
zanç getirmesi, istih!'alin da· 
ha ziyade arttırılmasına mani 
olmaktadır. lstihsal 'e istihlak 
arasındaki bu biiyük açığın 

ancak ecnebi memleketlerden 
yapılacak ithalatta kapanacağı 
aşikardır. 

Hollandanın, dünya buğday 
piyasasında mühim ve devamlı . 
bir alıcı olarak kalacağına 

hükmolunabilir. Ecnebi mem
leketlerden satın alınan buğ

dayın kuru ve sert olmasına 
ve fazla gloteni ildiva etme
sine ehemmiyet verilm~ktedir. 
Bunun başlıca sebebi, yalnız 
başına · un imaline salih olmı· 
yan yumuşak ve rutubetli yerli 
buğdayların, sert, kuru ve 
gloteni fazla ecnebi buğdayla
rile karıştırılmasının İcab et
mesidir. Onun için Avustralya, 
Türkiye ve f ran buğdaylarına 
fazla rağbet edilmektedir. Hü
kumetimizle Hollanda arasın
daki son ticaret muahedesi, 
bu memlekette buğdaylarımı
mızın fazla istihlakini temin 
cdeeektir. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

lran çekirdeksiz üzümlerinin 
Almanyadaki satış vaziyeti 
hakkında şehrimiz Türkofisine 
malumat gelmiştir. Umumi 
harpten sonra Almanyaya it
hal edilmeğe başlanan frnn 
üzümleri, kalite itibarile hiç.bir 
vakit Türk üzümleri derecesine 
yükselmemiştir ve yükselemez. 

f ran üzümlerinin Al manyaya 
ilk ithal tecrübeleri 1925-1926 
yıllarında yapılmıştır. 

f lk zamanlar Almanyaya 
pek mahdud bir şekilde ithal 
edilen lran üzümleri 1930 ve 
1931 senelerine kadar devamh 
bir inkişafa mazhar olmuştur. 
Fakat lran üzümlerinin Alman
ya piyasalarında sürüm ve it· 
halatı bu tarihlerden sonra 
devamlı olarak gerilemiştir. 
Alman piyasalarında tanınan 
lran üzümleri (Kavsin, Urmiyc, 
Maraga ve ~talayır ) adlarını 
taşımaktadır. 

· Bundan başka bazı alaka-
darlar, lran üzümlerini ilk önce 
Urmiye ve Maraga diye ikiye 
ayırmakta, Kavsin ve Malayır 
cirıslerini ötekilerinin başka 
bir kolu saymaktadırlar. Fakat 
umumi tasnif, dört ad üzerin· 
den yapılmaktadır. Bu tasnife 
rağmen alakadarlar, bunların 
arasında göze çarpacak hiçbir 
kalite farkı bulunmadığını ve 
lran ihracatçıları tarafından 
bunlara gelişi güzel adlar ve
rildiğini söylemektedirler. 

İran üzümlerinin bu kalite
leri, İzmir üzümlerinin 9 ve 
10 numaralı tiplerine muadil 
sayılmaktadır. lran üzümlerinin 
kayde değer bir vasfı da nis
beten geç şekerlenm~sidir. 

Tekmil lngilterece tasdik 
edilen bir hakikat varsa, o 
da lran üzümlerinin, kalite, 
hazırlanma ve ambalaj bakı

mından lzmir üzümlerine reka
bet edebilmelerinin hiçbir za· 
man kabil olmıyacağıdır. 8 

lah edilmiştir. Şimdi aşağı 
yukarı fzmir üzüm ambalajları 
gibi ambalajlanmaktadır. Onun 
için temizlik ve ambalaj itiba
rile İran üzümleri şimdi çok 
tekemmül etmiş vaziyettedir. 
Evelce iizüm sandıkları çuval
lara sarılıyordu. Şimdi bundan 
vazgeçilmiştir. Bu üzümler de 
yüz kilosu itibarile sif Ham· 
burg olarak satılmaktadır. Ô· 
deme doküman karşılığında 
yapılmaktadır. 

Iranda çekirdeksiz üzÜmler 
kısmen şimalde ve kı$men de 
cenupta istihsal olunmaktadır. 
Onun için sevkiyat, ya Batum 
limanı veya Basra körfezi 
Ü leı ınden yapılmuktadır. Yal-
nız her iki taraftan da nakil 
masrafı çok yüksektir. Çünkü 
Batum yolu ile sevkiyat için 
Sovyet Rusya Demiryollarında 
döviz alınmaktadır. Basra kör
fezi yolu da çok uzaktır. İşte 
bu güçlükler yüzünden f ran 
üzümleri, Alman piyasalarında 
tutunamamaktadır. 

Bu üzümler de, lzmir üzüm
leri gibi pasta imalinde ve 
Puding hazırlanmasında kul· 
!anılmaktadır. Çerez olarak 
gayet azdır. Bilhassa cenubi 
A!manyada lrarı üzümleri hiç 
tanınmamıştır. Şimali Alman
yada daha ziyade şıra imalin
de kullanılmaktadır. 

1926 senesinde Türkiye· 
den Almanyaya 15262 ton, 
f randan ise 3 ton üzüm ithal 
edilmiştir. 1932 senesinde 
Türkiyeden Ü7.Üm ithalatı 14,935 
ton olduğu halde fran üzümleri 
7,479 tona kadar yükselmiştir. 
Ondan sonra lran üzümlerinin 
ithalatı tenezzüle başlamış, 
1935 te 730 tona kadar düş
müştür. Halbuki aym sene 
Türkiyeden Almanyaya 41,783 
ton üzüm ithal edilmiştir. 

Yunanistanda 
Mukaddese: ta küfretmek 

yasaktlr .. 
Atina, 23 (Radyo) - Atina 

... f talya hükumeti nezdinde taz
yik icra etmesini istemişlerdir. 

Bu mektubun birer sureti 
krala, Gloucesler Düküne, 
Başvekil Baldvin ve Milletler 
cemiyetinde aza olan devlet
lerin hariciye nazırlarına gön
derilmiştir. 

Fransa 
Çok mUl3yim davramyor 

Londra, 22 (A.A.) - Daili 
Telgraf gazetesi bir başmaka
lesinde Fransa siyasi vuiye
tini tahlil ederek hükumet ta
rafından karışıklıkları tenkil 
için ittihaz edilen tedbirlerin 
asla kafi olmadığı kanaatine 
varmaktadır. 

Bay Blum komünistlere faz
la tavizde bulunmuştur. Son 
defa Pariste hadis olan vazi· 
yet Fransanın Sovyetleşme yo
lunda olduğu iddiasını az çok 
haklı gösterecek mahiyettedir. 
Demokrasi dostları bu alamet
leri endişe ile kaısılamak
tadırlar. 

lrlanda 
Taç giyme merasime 
iştirak edecek mi? 

L~ndra, 23 (Radyo) - lr
landanın taç giyme merasimine 
iştiraki meselesi henüz halle
dilmemiştir. B. Dö Valeranın 
bu hususta ne düşündüğü 
meçhuldür. 

Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla müteharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 

: bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 1 - Ziraat maddelerindeki 

fiat düşkünlüğünün önüne ge
çilmesi suretile köylü sınıfının 
terfihi, aynı zamanda Ziraat 
cr?abına kolay ve ucuz kredi 
temini ve borçlarının tecili. 

Kral tarafmdan kabul edildi 
Londra, 23 (A.A.) - Dış 

işleri Bakanı Bay Eden, dün 
akşam Kral tarafından Vind
sor şatosunda kabul edil
miştir. 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

lran üzümlerinin Almanya
ya idhalinde önayak olan ev
ler, daha ziyade Alman idha
latçıları veya Hamburgta otu
ran bazı yabancı idhalatçı
lardır. 

Polis müdürli, zab1taya verdiği 
1 emirde mukaddesata klifreden· 

1 

le~in.' hemen tevkifini bildir
mıştır. 

lzmirde Kestane pazarın· 
da 22 numarada makineci 
ve tornacı Raşid ustaya 

2 - Fransa ile müstemle
keler arasmdaki münasebetlere 
fazla ehemmiyet verilmesi ve 
bunlarla birlikte Fransanın 
(kendi kendine yeler) bir İm· 
parato,.luk teşkil etmesi. Bu 
hususta alınacak tedbirleri gö
rüşmek üzere 1935 te Pariste 
bir lmparatorluk konferansı 
toplanacaktır. 

Fransa ile ticaretimiz 
Fransa, çok eskidenberi Tür

kiyenin en mühim alıcı ve sa· 
tıcılarmdan biri olduğu halde 
bilhassa 193 l den itibaren bu 

Parlamento mahafili maha-
fili bu mülakatta Bay Edenin 
yapacağı Brüksel seyahati ara
sında münasebet görmektedir. 

Morning Post gazetesi 
Brükselde verilecek yeni ka
rarlar olmadığını çünkü Bel
çikanın istiklali meselesinin 
halledilmiş olduğunu, erkanı
harbiyeler meselesinin müza
kere sırasmda kasden bir ta
rafa bırakıldığını ve bunun 
Bclçikanm icabında askeri 
tedbirler almağa amade olma-

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
izmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

- wwwa 
dıği şeklinde tefsir edilemiyc-
ceğini bildiriyor. Ve diyor ki: 

Fransa ile lngiltere arasın
daki askeri ittifak halen çok 
sıkıd1r. Ve şimdi İngilterede 
bulunan Fransız Harbiye Na
zırı B. Daladiycnin lngiliz 
Harbiye Nazırı B. Duf Cooper 
ile ve erkamharbiye ile askeri 
meseleler hakkında görüştüğü 
şüphesiz bulunmaktadır, 

~ 

İran üzümleri ilk olarak 
1935 ve 1936 senelerinde 
temizlenmemiş olarak ve pek 

. iptidai ambalajlar dahilinde 
Almanyaya getirilmekte idi. 
Mal bu vaziyette Hamburga 
geldikten sonra serbest liman
da görülmekte ve alelade pa
zarlık surctile satılmakta idi, 
fakat Iran üzümlerinin Alman 
piyasalarında zamanla ehem
miyet kazanması üzerine bun· 
ların da ilk defa lranda temiz
lenmesi ve sonra Almanyaya 
getirilmesi cihetine gidilmiştir. 

Ambalajlar da zamanla ıs-

11 lzmir Yün Mensucat. Türk Anonim Şirketi .. 
Halkapınar Kumaş Fabrikası _____ __.. ____ _ 

DOLA YISfLE YENi ÇIKARIJ,AN Ktm \ŞLAH 

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

.. • ..... ... ii , • 

Pamuk Mensucatıtr..k Anonim Şirketi 
Ş1RKETIN l\IRRKEZ \ E FABRiKASI fZMIRDE IIAI,KAPl"iARDADIH - )-ERLi PAl\IUClrNDAN AT. TAYYARE KÖJ>EKDAS DECIRMEN GEYJK 

, ' •I 1 

YE IE\LEK M.A.RKAI.ARINI HAVI lJER NE\'t KAJ'OT DEZf iMAL EYLEllEKTE OLUP AIALl.ARI AVRUPA.l'ilN .AYNI TIP MENSt."CATINA FAİKTiR . 

müracaat. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıflığı ıçın 

bez ile 9600 metre elbise torbalığı bez 26 Nisan 937 

2 

pazartesi günü saat 15 te lstanbul Tophane satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 
caktır. 
Hepsinin tahmin edilen bedeli 19516 lira olup ilk 
teminatı 1463 lira 70 kuruştur. 

3 - Yatak kılıflığı ayrı ve elbise torbalığı ayrı olarak ihale 
edilecektir. 

4 

Şartname ve nümunesi Tophane satın alma ko· 
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
'3 Üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat cvel Tophane satın alma komis-
yonuna vermeleri. 9 14 1 ~ 24 1104 

lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 1247 
1 Tayyare alay ihtiyacı için (40) adet baktr karavana 

2 

3 

4 

ve (30) adet bakır l ... kraç pazarhkla alınacaktır. 
Hepisinin tahmin b '" -.leli (337) lira (90) kuruş olup 
muvakkat teminat p< r ası (25) lira (35) kuruştur. 
Nümune ve şartnam t 5 1 her gün Mst. Mv. sat. al. ko. 
da görülebilır. 
İhalesi 26/4/937 pazartesi günü saat 15,30 da Mst. 
Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekledn ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şnrtnamelerinde ve şartna
melerinde yazılı vesikalarla birlikte teminat makbuz-
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Vapur Acentası - Ucuz, taze ve tenıız ılaç çeşıdlerı 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ROY ALL NERLANDAIS _ 
KUMPANYASI -

"SATURNUS,, vapuru 10 -- ~ N aa ~ s!b ~ 
Nisanda' limanımıza gelip AMS -3 H ©l m ~Ü . lb!I ~ u u ~ l6 ~©l lfll Ç©l lr 
TERDAM, ROTTERDAM ve _ 

HAMBURG limanları için yük ·-s hh E alacaktır. ; t 
"TRiTON,, vapuru 18 ni- • : ı a c 

sanda limanımıza gelip yükü- : 
nü tahliyeden sonra BURGAS, = 
V ARNA ve KÖSTENCE li- = nde bu un r. 

a 
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LINEIN KUMPANYASl 
"GUNBORG,, vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve ISKAN
DINAVIA limanları için yük 

•n 1111111111111111111111111111111111111ıı1111111ıı1111111111111111111111111111 ıı 1111111ıı1 1 1111111111111111 ıı ı ıı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı -

alacaktır. 

SERViCE MARITJME RO· 
UMAIN 

"ALBA jULIA,, vapuru 21 
nisanda gelip PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEA VA,, vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE
NOV A ve MARSIL YA liman
lları için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plan başladı , 
1 

··sa• :w vsn' fii ş 

Bütün dünyaca tanınmış !)aha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 1 

flN«~ 
ROYAL 

Telefon: 4142/4221/2663 ..................... 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

,,.- ' -

j .&lracwl p;:ı.~J 

1 o~ıun• , ~ 

THE ELLERMAN LINES LTD. ... .... " .................................................... ... 
"GRODNO,. vapuru 8 ni

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka-

W. F. H. VAN- Söke Belediyesinden; 
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
cakbr. 

Der ZEE & CO • 1 - Yeni su tesisatımız için nümunesi belediyemizde mev· 
cut priz, )ağar, buşakle ve taksim musluklarından yü· 

V. N. zer adet ve 12,24 kalınlıkta 450 kilo kurşun boru ile 

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

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVAN- kalafat yapme teferruatı 8/4/937 perşembe gününden 
TE LINIE itibaren 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
HAMBURG 2 - Bedeli muhammeni 680 lira olan 50 kuruştur. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELGİON,, vapuru 30 

Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM-, 
BURG ve ANVERS limanları 

" X ,, vapuru 12 Mayısta 
beklenilmektedir. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"E.AMINSTER,, vapuru 26 
Nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yiik kabul eder. 

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

sanda PIREden BOSTON ve 
NEVYORK a hareket ede· 
ccktir. 
SEYAHAT MÜDDET!: 

için yük alacaktır. PiRE - BOSTON l 6 gün 
PHELPS LINE PIRE · NEVYORK 18 ., 

PHELPS BROS & CO INC. ROMANYA SEYRÜSEFA-
NEV-YORK İN iDARESi BÜKREŞ 

3 - Talip olanlar ihale günü olan 29/4/937 perşembe gü
nü saat 14 e kadar % 7.5 teminatı olan 51 lirayı 

belediye veznesine yatırmış bulunacaklardır. 
4 - Nümuneler ve eksiltme_ şartnamesi her vakıt beledi-_ 

yr.de görülebilir. 20 22 24 26 1222 

"ARYLENSEN .. vapuru 21 "DUROSTOR,, vapuru 2 
nisan beklenilmekte NEV- Mayısla beklenilmektedir. NA, KALAS ve IBRAIL li- 19 ni'5anda beklenilmektedir. 
YORK limanı için yük ala- KÖSTENCE, SULINA, KA· manları için yük kabul eder. ayni giin HAYFA, DIYEP, 
caktır. LAS, için yük kabul eder KA- SOCIETE ROYALE HONG- ANVERS ve NORVEÇ in 

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

Ege mıntakası 
acentası Peştemal
cılarda 77·79 Nu-
marada Siemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. 

M. Tevfik Baykent 

"JACOB CHRISTENSEN,, LAS aktarması olarak ta umum ROISE DANUBE MARJ- bütün limanları için yük ka-
15 M b ki ·ı Gazi Bulvarmda vapuru ayıs e enı - TUNA limanları için yük ka· TIME bul eder. 

mekte NEV-YORK limanı bul eder. "SZEGED .. 19 nisanda bek- "SARDINIA .. vapuru 22 lzmir Sagv lık Evi 
ıçin yük alacaktır. lcnilmcktedir. BELGRAD, mayısta beklenilmektedir a) ni 

V 1 · · ı · l JOHNSTON WARREN · Müessis ve Müdürü apur arın ısım erı, geme NOVISAD, "' BUDAPEŞTE, gün PiRE, ISKENDERlYE, Di 

Tele. 3332 ---

tarihleri ve navlun tarifeleri LINIES LTD. BRATİSLAVA LINZ ve VI- Dr. Operatör Mitat Baran 
h kk d b. hh d · · · L l V E R P O O L YEP ve NORVEÇ limanları Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 

a ın a ır taa ü e gırışı- JESSMORE 9 YANA limanları için yük alır. için yük kabul eder. 
lemez. " " vapurü asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 

Mayısta beklenilmektedir. Ll- DEN NORSKE MIDDEL- Vapurların isimleri gelme !üne başlamış olup gere ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Birinci kordonda "UMDAL,, VERPOOL ve ANVERSten HAVSLINJE tarihleri ve navlun tarifeleri 

UMUMi DENiZ ACENTA Mücssise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
· yük getirecektir. BURGAS, O S L O hakında bir taahhüde girişi-

• 

Lı;ı.l LTD t t Garzu ettikleri hckımler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 
\..> • vapuru acen a ı· Vr fA~R~N~A~, K~ô~S~T;E~N~C;E~, ;s~U~L~l-~-~ .. B~O~S~P~H:O~R~U~S~,,-~v~ap~u~ru~~l:e'ı~n~ez~. ~T~el~e~fo~rı~N~o~.~2~00~7~2~00~8~~-=,.:":E#J!!Pi==u======:':v. =========~ ğına müracaat edilmesi rica •• 

Riz binasında No. 166 
elunur. Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb-

Telefon : 3171 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler . 
.. 


