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Şark şimendiferleri meselesi 

Bu hat, askerı iyasi noktaina-
zardan büyü e miyeti haizdir 

~~~~--~a·-.--~~~-

Başbakanımız, pazartesi günkü Kamutay münakaşalarını 
aydınlatan çok değerli beyanatta bulunmuşlardır 

k. amutag binası 
Ankara, 28 (A.A.) - Ka· 

mutayın Pazartesi günkü top· 
lantısı esnasında Şark demir
yolları imtiyaz mukavelesinin 
tasdiki hakkındaki kanunun 
ikinci müzakeresi münasebe· 
tile Recep Peker (Kütahya) 
ile Bayındırlık Bakanı Ali Çe· 
tinkayanın yapmış oldukları 
beyanatı dün neşretmiştik. 

Başbakan ismet lnönünün 
aynı mesele hakkındaki beya· 
natlarını da ehemmi} etine bi
naen aynen neşrediyoruz: 

"Şark şimendiferleri muka· 
\•elesinin Meclisten geçmesi 
münasebetile açılmış olan mü· 
zakereye bugün de devam 
ediyoruz. ilk müzakeresinde 

yoktum. Mesele ile vazifesi 
dolayısile alakadar olan eski 
ve yeni Vekill<'r biribirlerine 
birçok mevzularda temas et
miş bulunuyorlar. 

Bugün memnuniyetle mü~a
hede ediyoruz ki, arkadaşları· 
mızın biribirlerinc karşı şahsi 
infiale varacak imalı ve tarizli 
sözleri yoktur. Bunu kaydet· 
mek bizim için memnuniyettir. 

Ond"n sonra eski ve yeni 
mukave)e1erin bazı mevzuları 
üzerinde arkadaşlann tenkit
lerini dinledik. Efkarı umumi
ycnin ve büyük meclisin bir 
noktada bilhassa meserret 
duyması lazımdır. O da mem· 
lekeli alakadar eden bir mev· 

Otobüs derdi sona erdi 

Dört ay sonra belediye 
otobüsler işletecek -------------

Şehir Meclisinin dünkü celsesi 
münakaşalı geçti 

elıir Meclisi dün ö~lctltn son· 

ra beledi} ede toplan mı~, eehrin 
J 937 sene i ma r f büdı;c inin mü· 
ıakerc ile meşgul olmu~hır. Ilu 
cel ede Verem milcodele cl'miyeti· 
ne tefli edeceği 'erem ha tane i 
için 2000 lira )nrdımdn lıuluuul

nın ı mevzuu üzerinde cpr.y miina· 
kaşalar olmuıtıır. En-elfı gl'çen mii· 
znkereye aid znlııt okunmuş, lıa1.1 
milnnkuleler hakkında lıüdçc r.ncii· 
meni mozbnlosı knlıul cclildikten 
sonra io:nnl knlfalarının imtilınn· 

)arı lıakkıoda Lclediy c fen lıc} eli 
tnrafından lıazıı lıınan } eni talimat· 
n:ımc oknnnıuş, nizanı encümenin· 
de tetkiki murnfık gürülınü.ıür. 

Kordonda,.~ şelırin diğer )<'r· 
leriude otobfi i~lctmek için açılan 
müonkn R)O i~tirnk e(}~n dürt ınii· 
'1iın f irnıo ııra ıotla en ınüsoid ,.e 

§a;;nnıneyc ·ı~·tıın ıcklifıe lııılunnn 
lJüsiııg fifmll ı .,1 olulıü lerinin 

alınması, fakat lmuııır =,~i!' daimi 
encümene ''er ilcıı ahrıu~ lıirı ı,i,rolık 
ınübayon salfilıi)cıinin tez) idi lın1 • 

ikmdııki teklif nıcriııe nliikalı lllÜ· 

ır.okerelcr cereyıın ctnıi~, H. fü•fnd, 
dnimi encümen ıııımına izahat ''er
mi~, otobü için belediyeye dört mfı· 
hinı f irmonın teklif le lıulunt.lu~u· 
nu, hu teklifler nrıısında şnrtnııwc· 
ye uygun gi.ini'cn Bfüfog f irnıosı· 
nınki olduğunu, im otolıü lerin 24 
der ki ilik mazotla ınüıchıırrrik ''c 
içinde ·,ofoj tertibatı meHud bu

lunduğunu, kapılarının otomntik b~r 
fekilde ııçılıb kaparıdıgını ö)knııo 
ve demi~tir ki: 

Bag Behçet Uz 
lcri tercih ettik. Di~ı·r tı•ldiflcrde 

~artnameye uynıı) an hau noktalar 
varılır. 0111111 için lııı f irnııırıııı tr.k· 
lifi üzerinde karar kıldık, faknt 
ıırknılu,lar, Luııılıın C\'d H nliğiniz 

knrdrla beş otoLils alınrıın·ını J.:n. 
l>ul etmiştiniz. Beş otohü \,. konak· 
).lsaııcnk senieiııin teminine im· 
kan yoktur. Dunun fizcrind" dur· 
duk, kordon jbli) ocıuı tcıniu için 
11!1"nri l!..' otolıüs liizımdır. Onun o 
için medi len 12 otohiie olııımacı 
husu uııda mü DllC rica nli) oruz. 
Teıii} e ~artları için dört oyda hir 
pıırıının yüzde yirmi ini H'rme~i \e 
taksitlerle öclt>m<'~İ karnrlnştırdık, 

hu rnretle pnrn dcfnıen vcrihniye· 
cck, l 938 yılıuıln lak itlerle ödene
cektir. Bn otolıfi lerin giinırük re. 
ıiıııleri ıneecJceini de lıalletmek 
Jiiz.ıındır. 

zuda bir prensib takib eden 
bir ekseriyetle bir partiye 
mensub arkadaşlar olduğumuz 
halde memleketin menfaatini 
müdafaa etmek için yek<liğe· 
rimizı tenkit etmekten, fikirle· 
rimizi millet huzurunda açık 

söylemekten sakınmıyoruz. (Bra· 
vo sesleri, alkışlar) 

Zannediyorum ki şirket mu· 
kavelderi meselesinde tasav· 
vur edilebilecek bütün tefer· 
rüatı bu kadar açık yürekle 
teşrih etmek işlerin B. M. 
Meclisincfo selametle cereyan 
ettiğini göstermek için büyiik 
teminattır. 

Şımdi münakaşa nereden 
çıkıyor. 937 de şark §İmendi· 
ferler!ni satın almak için mu· 
kavele yapmış bulunuyoruz. 
Bu mukavele bugün kabili is· 
tihsal olan bütün menfaatleri
mizi temin eden iyi bir netice 
midir? Mesul olan vekil bunu 
müdafaa ediyor. Ve bunu mü
dafaa ederken tabii o!arak 
mukavelenin istinad ettiği mü· 
tekaddim mukavelelere ve bü
tün bir tarihe İşaret ediyor. 
- Sonu 7 ;ne i sahiJede 

Kont Ciano 
Tirana vasıl oldu 

Kont Ciano 
Tiran, 28 (H01lyo) - Kont Ci· 

nno ınoiyeıi crkiim ve gazetecilerle 
birlikte ve h:ı,·a yoli) le buraya va· 

sıl olnıu~ııır. 

Kont Cirıuo Lü) ük mern~inıle 
karşılanmıştır. Kımt Ciımo, 30 nİ· 
ııao veya 1 nıa) ı ta Hoırın) a diirıe· 
ccktir. 

Ziyaret progrnmı mucilıincr. 

arnyıla kral tıırııfıııJao bir ziyafet 
verilecek ,.c lıcletliyede bir Jınlo 

tcrtilı edilecektir. Koni Ciarıo Be· 
rat \esair lınzı Arna\'udluk ,ehirle· 

rini de ziyaret edec-ekıir. 

( ' SANCAKTA 
---... ·----

Tazyik siyaseti de-
vam ediyor 

/stanbul, 28 (Hususi)
Sancaklan gelen haberlere 
göre, mahalli hükumet, 
Türk muhtarlarını azil 
etmekte ve ger/erine gayri 
Türk tayin eylemektedir. 
Bu hareket, Sancaktaki 
Türkler üzerinde fena te· 
sirler uyandırmıştır. 

Türk kardeşlerimİZP. kar· 
şı reva görülen işkence 
ve tazyik/ar, lıer gün faz· 
lalaşmak 'a ve asla eksil· 
memektedir. 

- Oıobiieteki pis !ıovoyı te. 
ınideme tertilıntını b8"i ve oturma 
>erleri çok güıel olao bu otobOı· - Sonu 4 ncü şahi/ede - I\., _________ ,, 

'l'elcjon: 2776 

Ordumuz 
Baştan başa motorize edil· 

mtş .bir hale. !konacak 

Müşür Abdullah (Paşa) nın cenazesi 
dün vapurla lstanbula gönderildi 

1Jp 

Dünkü merasimdt!n intibalar: Yakarıda cenaze top arabasındu, aşağıda cenaze 
flinçlerle tJapura alınırken ve son seldm.. - Yazısı ikinci sayfamızda -

··ı;t;;;;;;r;;;;;~-;-·As1<ert··şara·ni·n-·1<a·rari~ir·i 
Saylav mı oluyor? 

B. MuMddin Üüstündai 
1 tanbul, 28 (Hususi muhabiri· 

mizden) - İstanbul valiei Bay Mu· 
biddin Ü tfindııf;ın, münhal mebu • 
luklardan Lirine namzed göelerile· 
ct~~i kuvvetle 8öylenİ)Or. 

--------=-~------------

İstanbul 
Elektrik şir
ketinin vergi 
kaçakçılığı davası .. 

lstanbul, 28 (Hususi muha· 
birimizden) - lstanbul Elek· 

trik ve tramvay şirketinin vergi 
kaçakçılığı suçundan mahke· 
meye verildiğini evelce bildir
miştim. Bu kaçakçılık suçun
dan ötürü, şirket müdürile 
diğer alakadarların muhakeme· 
lerine, bugün kaçakçılık dava· 
larına hakan Asliyeceza mah
kemesinde başlanmıştır. Şirket 
raüdürü, vergi kaçakçılığı ya· 
pılmadığını söylemiştir. 
~----------~--------

/ngiltere 
Maden ocaklarını 
devletleştiriyor •. 

Londra, 28 (Rad) o) - Sir 
i\"eville Çeınbcrlayn Anm kamara· 
Bıoda beyanallıt bulunarak: 

- İngiliz madenleri ve ocak· 
lan devletlec-tirilecektir. İngiliz hü
ktlmeti, bütün maden ocaklarının 
idaresini üzerine alacak n maden 
ocaktan abiblerine 6,500,000,000 
İngiliz lirau tazminat verecektir. 
Bu mühim pııra, llt'neden ıeneye 

takıitle tediye edilecektir. 

Demittir. 

1 tnnbul, 28 (Hu u~i) - Ankıırııdnn gelr.n haberlere göre, Askeri 

Şura, bugün toplanmı~ \'e mühim müzakerelerde bulunmuştur. 
\ uranıo v rdiği kararlara nazaran, bundan onrıı ba"ııcılığa bir knt 

duba ehemmiyet verilecek \'e ordumuzun motöri?:e edilme i iı;in lliz1m 
gelen biitün tertibat alınacaktır. 

Alikadarlarca, Aekeri Şt'\ranıu \'ermi~ olduğu kararlnrdnn millbem ola· 
rak yakıoda bir kanun lflyilıaeı tanzim edilecek ,.e Kamuta)a ,ı... 

olunacakur. 

Hariciye Vekilimizin Ka
mutaydaki beyanatı -------------

Hükumetimizle /ngiltere ve Irak arasında 
akdolunan yeni muahede 

Ankara, 28 (A.A.) - Bu
gün Refet Canıtezin başkan

hğında yapılan Kamutay top· 
lantısında 1936 yılı muvazenei 
umumiyesine giren bazı daire· 
ler bütçelerinde 82 bin liralık 
münakale yapılması, kamutay 
memurları teşkilatı ve vazife· 
lerine aid kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi, arazi 
tahririne dair kanuna ek ka· 
nun layihalarile satın alınan 

Şark demiryolları imtiyazile 
şirkete aid malların tesellüm 
ve işletme muameleleri hak
kındaki kanun layihası müza
kere ve kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Dış işleri Ba
kanı Dr. Bay Tevfik Rüştü 
Arasın talebi üzerine ruzna· 
mcde bulunan ve Türkiye·fn· 
giliz ve Irak arasında 5 Ha
ziran 926 tarihinde münakit 
hudud ve münasebatı hasenei 
hemcivarı muahedesinin ikinci 
faslı hükümlerinin karşılıklı 
nota teatisi suretile Türkiye 
ile Irak arasında temdidine 
dair kanun layihasının müsta· 
celiyetle ve takdimtn muza· 
keresi kabul edilmiş ve bu 
münasebetle Dış işleri Baka
nımız şu beyanatta bulun· 
muştur: 

- Arkadaşlarım, 

Bu muahede 1926 da Tür
kiye·lngiltr.re ve Irak arasında 
yapılan bir muahedenin ıyı 
komşuluk münasebetlerinin 
tanzimine aid parçasıdır. 926 
içinde nihayet buldu. Esas 
muahede yapıldığı vakit iki 
sene zarfında iki taraftan 
biriıi fcshctmeıse kendiliğin· 

den on sene devam eder de· 
nilmiş idi. O tarihten itibaren 
iki taraf buna riayette biribi· 
rine iyi komşuluğn itibar ve 
onu temin etmekte o kadar 
heves ve dikkat göstc.rdiler ki 
muahedenin feshi şöyle dur· 
sun on sene devam etti. Bu
gün müddeti münkazi olan 
olan bu muahedenamenin ile
ride lüzumuna göre, icap eden 
hükümleri mahfuz tutmak 
şartile müzakeresini küçük bir 
tadil ile mevcud olan ahka· 
mın temdidini büyük heyeti· 
nizden rica ediyoruz. Bu tem
did hususu Bağdadda kom
şumuz Irak hükümeti ile elçi· 
miz vasıtasile oramızda mü
zakere olunduğu vakit temdid 
notaları orada kendi elçimizle 
Irak hükumeti Hariciye Neza· 
reti arasında yapılması derpiş 
edilmiş ve nota suretleri yük
sek heyetinizin tasvibine bu 
suretle arzolunmuştur. 

Bugün iki komşu arasındaki 
her gün mütezayiden ilerile· 
mekte olan dostluk münase
batmın yeni bir tezahürü ola
rak Irak Hariciye Veziri ara-

- Sonu 4 ncü sahi/ede 

Orn1anları 
Koruma teşkilatı 

1 tanLul, 28 (Hu u i muhabiri· 
mizdcn) - Ormanlun koruma hnk· 
kıodak.i projenin tatbikine ma} ıa
tıın itibaren bo~lanacakıır. Bu pro· 
jeye göre, orman muhafazn te~ki· 

llitı nekerileftirileı·ck ''e gümrük 
tc~killitı cekline okulacoktır. Or· 
man a keı1 tc:kiltıtı 800 kiciden 
milrekkeb olacaktır. 
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ita retler: 

Şehirde (lnebolu) faciaları 
1'.. ô. 

Elinde sakin ıakin okqduğu ıaseteyi bir anda yere ftrlatu arbda· 
t•mıo hiddetine merak ettim. 

Hayrola, ıinirlenıuişe benziyorauo , 
Bu (lnebolu faciaaı) hik.Ayeainden bıktım usandım. Mahkemeye 

batikal eden bir meaelenia, ıaxetelerde hu kadar trajik Lır mana alma· 
QDa tahammCll edemiyorum. BanUD her yerde ,.. her saman vqkua 
plea kaıalHdaa ne farkı var anki 1 •• 

- Amaa da yaptın ha 1. • Bet millik bir .. bilde 60 kllar inunın 
denise döUlm'!Si kGçtlk bir feliket midir?. 

- Şüphe is bu fclikete ağlanır. fiakat (verem) in aagın bir canavar 
glbi aaldınıı kartı• oda, amme mleueeelerinia duypua n hareketais 
bh,lanoa da kan ağlamak Jbımgelir. 

Sözlf'rimde lıiçbir mllbaliğa yoktur. fstati tiklere Mr göz geadirir• 
teniz lzmirde ber yıl birkaç (laebolo facian) nın vakaa gelmekte oldu· 
tonu görürsilnilz. Halbuki gaztıtelerimizdeo hiçbiri , bu mucleyi, halle· 
dilmesi mutlaka elzem ol n içtimai bir dava gibi benimeemit degildir. 
Gerçi her yıl İzmirde üç b~ı {loebolu faci1111 nso cereyan etmekte ol· 
dutunu gazeteci git.i kari do bilir. Evet herkes bilir ve söyler de, bil· 
tilo bir ıehir b:ılkmı tebdiıl eflen bu felaket kurbanlannın. ıteıten ce· 
hennem gibi yanan baılarmıo allına koyacak bir yasuk bulamaz. 

Bir de ,hana, bazı arkadaşlanm, Şf'hir ve Villyet Meclisleri gibi mil· 
eneael rin sallbiyetlerioio genişlemesi Jnzumandan babsedilt dururlu. 

Memleketin yakm ve möıbeı ihtiyaçlannı tayinde teredddd e-deo 
meclialer daha geniı salahiyete hak kazaumaalar ! .. 

- ....... . 
~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!1111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Tallk sebeplerinden 
birisi dahal 

Hidise gene Amerikada ol· 
muıtar: 

Takriben bir sene evci ku· 
rulmuş bir ailenin erkeği 
mahkemeye müracaat ederek 
talak davası ikame etmiştir. 

Zevç, talik için zevcesinin 
tatmin edilmez ve bitmez, tü· 
kenmez iıtahmı sebep göster· 
miştir. 

Mahkeme, bu sebebi tetkik 
etmiş ve neticede bu kadar 
fazla bir yimelc kabiliyeti kar
ş11ında zevcin bütçesinin ta· 
bammülü olamıyaca~na karar 
vermiştir. 

lngllterede telef on 
muhavereleri 

Bu hücum bir defa daha 
tekrar edilmiş ve muhacimler 
o kadar tt-lefat vermişler ki 
nihayet çekilip gitmeğe mec· 
bur kalmışlardır. 

161 kişinin 40 harp sefine· 
sine ve 4,000 kişiye karşı ga· 
lebesi biraz, hatta biraz değil, 
fazlaca garip ıöriinür. Maa
mafih tarih bu hususta şu taf· 
silitı vermektedir: 

"Muhacimler karaya çıkın
ca, sahilde yüzlerce fıçı rom 
bulmuşlar ve fıçıları midele
rine boşaltmışlar ve bu yüz. 
den mağlup düşmüşlerdir.,. 

Ve, bu izahat da içkinin 
icabmda bir müdafaa ıilibı 
olduğunu göstermektedir. 

KulUplarln vatanll 
Malum olduğu üzere lngil

terede şöyle, böyle 20,000 
kulüp vardır; fakat kulüplerin 
vatanı Avusturyadır. Çünkü 

Mahendisj 'mek
tebi talebesinin 

tetkikleri 
••••• 

Şehrimizde bulunmakta olan 
lstanbul milhendis mektehi 
son ımıf talebesi, dün oto· 
büılerle Torbalıya giderek 
Cellid gölünde vücude geti· 
rilmiş olan kurutma tesisatım 
tetkik etmişlerdir. 

Bugünkü trenle Eskişehire, 

oradan da lzmit yolile lstan· 
bula döneceklerdir. 

Bu seyahat, talebe için çok 
faydalı olmuştur. 

Yeni öğretmen 
okulunda 

Ziraat oe aan 'at der•-
leri de gösterilecek 

Kızılçulluda eski Amerikan 
Kolleji binasında Kültür Ba
kanlığınca bir (Öğretmen oku· 
lu) açrlmasma karar verildiğini 
yazmııtık. Hab('r aldığımıza 

göre, burada açılacak yeni 
Otretmen okulunda, diker 
öğretmen okullarında olduğu 

derece ve nisbette ders gös· 
terilmesile iktifa edilmiyecek, 
aynı zamanda ziraat ve san' at 
derslerine ehemmiyet verile
cektir. 

Fenni sütçülük, tavukçuluk, 
yumurtacılık, marangozluk, de· 
mircilik kısımlan tesis edilecek 
ve talebeye ziraat ve san'at 
dersleri de gösterilecektir. Ve• 
kilet, bunun için şimdiden 
san' at atölyelerinin tesisi hu· 
susunda hazırlıklar yapmak· 
tadır. 

Esrarlı bir ölam 
vak' ası 

Çefmeli Bay lsmail 
baygın halde kaldı. 
rıldıtı hastahane

de öldü 

Londra posta ve telefon 
idaresinin son neşrettiği bir 
istatiıtite göre, Londra ile 
mülhakat arasında 1936 sene· 
sinde l ,007 ,000,000 telefon 
muhaveresi yapılmışhr. Bu mik· 
tar 193.5 senesine nisbetle 
78,000,000 fazladır. 

yalnız Viyana oehrinde reamea Komüsyoncu Çesmeli B. Is· 
tanınmış bülün lngilterede ol- mail, dün sabaha 1c811ı mem· 
duğu kadar kulüp vardır! leket hastahanesinde ölmüştür. 

Nevyork şehri telefon mu
haveresi senede bi~buçuk mil· 
yudır. 

Sebzeler ve fen! 
Kopenhağda profesör Ha· 

asen, biyolojide en salahiyet· 
tar bir fen adamıdır. Bu fen 
adamı, nebati gıdaların insa· 
nın uzviyetlerine yapbklan 
ayn, ay11 tesirler hakkında 
bir tetkik neşretmiştir. Bu 
tetkıke göre, "Ispanak, iradeyi 
takviye eder; kuru beyaz fa· 
sul~ e asaba kuvvet verirmiş, 
Danimarkalı alim bezelyeyi 
oturarak çalışan erkeklere ve 
hafifmeşrep kadınlara tavıiye 
etmektedir. 
Eski bir mUdafaa sillhlf 

1674 senesi Kinunuaanisin
de, kırk harp gemisir.den mü· 
reldcep bir Hollanda filosu 
amiral Ruyter kumandasında 
F ort dö F rans limanına de· 
mir atmıı idi. Bu filo, dört 
bin uker ile bleyi zapta me
mur idiler. 

O zamanın toplan ile lcı:
leyi denizden yıkmak müm· 
kün olamayınca, dört bin 
Hollandalı bit.ye karadan bir 
hücum yaplDlflar, fabl 161 
midafi önünde matlôp dif-

Viyana kulüpleri arasında Hadise, esrarengiz görüldütü 
amatör detektiRer, müneccim· için müddeiumumilik, tahki· 
ler, kahinler, posta pulu me• kata el koymuştur. Vak'a 
raklıları, tramvay ve otobüs şudur: 
biletleri kolleksiyonculan ku- Eski kanaat bakkaliyesi sa· 
lüpleri vardır. hibi B. lsmaili lzmirde tam· 

Fakat en son bir kulüp te- mıyan çok azdır. Bu zat, ero· 
şekkül etmiştir ki cidden en· in kullanmakta ve bu müthiş 
festir: Her meslek erbabımn zehirden kendisini bir türlü 
kulübü olduğunu nazarı itibara kurtaramamakla imiş. Tepe· 
alan Viyana kulüpleri reisleri cikte umumi evlerden birine 
bir de "Kulüpler reisleri kulü· gitmiı, az evel kullandığı ero· 
bü,. tesis etmişlerdir. inin teairile baygın bir hale r----------, gelmiştir. 

Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Bugün, bam itler hariç olmak 
üsere kım bir gftadlr; wıa.. ... 
kadıalAr içia hiç de i1i bir gdıı 
değildir. Kadıuların halUllıiı ne 
.kadar artana, bugün fdlket ve 
bedbahthklan da o derece arta• 
cakhr. .Kadınlar lntgCla İfia •tk 
yolaHa çok yondaoakıu. .lkpm 

- aileler ......... ...... Mlaot 
Jal41i..Ju takaakw. 

Bupia dotaaık çocuklar r il· 
vaki aeki "~ çabfba olacaklar· 
dır; fakıt ters tabiatli olduktan 
için bayatta dalma. manf'1abyet-

ııbUte ulft1acaklılnm. Atk -• ..,...a. ............. . 
aiti ...... ,......... 

Derhal 11hhi imdat otomo
bili ile gece memleket basta· 
hanesine nakledilen B. lsmail, 
sabaha karşı hastTAhanede öl
müştür. 

Ölüm hakkında müddeiu
mumilikçe yapılımkta olan tah· 
kikat heaüı sona ermemiştir. 

Dr. B. Ceodet Ôz,;yar 
Deri ve tenasül hastalıklara 

dispanseri mütehaasııhğına ili· 
vcten ve vekileten Eşrefpaşa 
laaataneti başhekimi Dr. Bay 
Cevdet Ôzyar tayin olunmuştur. 

Tayin 
Sağır, dilsiz ve körler mek

tebi ö etmenli • .8a 

Ziyafet 
lı:nir beldiyesinin, 

Müşür Abdullah (Paşa
nın) cenazesi 

idaresindeki çöpçülero bir Jİ 
~afet verdiğini daha ~iin • 
'renebildim. Kendi iıleri icabı 
belde tarafından lccodileıin 
daimi şekilde 11\İkrop ziy•tfe 
verilen biçare çöpçülere, ara 
da bir yemek ziyafeti verm 
gibi yerinde bir hareket 

Büyük merasimle hastaneden kaldırılarak 
Dumlupınar vapuruna verildi 

Şehrimizdeki bafidini gör· 
mek için lstanbuldan lzmire 
gelen ve ansızın ölen müte· 
kait Müşür Abdullah (paşa) 
mn cenazesi, Dumlupınar va· 
purile fstanbula sevkedilmiştir. 

Dünkü cenaze töreni çok 
muazzam olmuştur. Müşür Ab· 
dullak (paşa) nın naşı süet 
hastanede tahnit edilmişti. 
Cenaze; resmi merasimle saat 
16 da kaldırılmıştır. Cenaze, 
bir top arabası üzerine kon· 
muş ve bayrağımıza sarılmıştı. 
Ônde belediye zabıta ve polis 
müfrezeleri, bir kıt'a asker, 
süel bando yürüyor ve geri
den Vılayet, Müstahkem mevki 
ve cumhuriyet merkez bankası 
çelenkleri takib ediyordu. 

Çelenklerden sonra cenazeyi 
taşiyan top arabası ileriyordu. 

Cenazenin arkasından mül
hakatta teftişte bulunan Vali 
B. Fazlı Güleç namına Vali 
Muavini B. Cavid Ünver, Müs
tahkem mevki komutanı Ge· 
neral Bürhaneddin, diğer ge· 
nerallar, şehrimizdeki saylav· 
lar, beledi,)'C reisi B. Behçet 
Uz, Süel erkan, adliye erkanı, 
halk ve bir tabur asker takip 
ediyordu. Alay geçerken bü
tün halk, caddenin iki tara· 
fmda durarak cenazeyi selam· 
lamış, mağaza sahipleri büyük 
askere sayrı olarak mağaza· 
!arının kepenklerini yarıya ka
dar indirmişlerdir. 

Cenaze alayı, hükumet ve 
kışla önlerinden geçerek Bi
rincikordona gelmiş oradan 
Dumlupınar vapurunun demirli 
bulunduğu yere varmış, o sıra· 
da limanımızda demirli bulu· 
nan Türk ve ecnebi vapurla· 
nndaki bayraklar yarıya kadar 
indirilmiştir. 

Süel muzılcanm çaldıfı ma· 
tem marşı sona ermiş, verilen: 

- Dikkati kumandasile ölü· 
ye son selim ve saygı göste
rilmiş, muzıka tekrar matem 
marşına başlayınca cenaze va
pura alınmrşhr. 
Müşür Abdullah (paşa) nın 

lzmirde de vaktile epey faali· 
yeti olmuştur. Haber aldığı
mıza göre, Mütarekeden sonra 
Mısırdan dönen Abdullah 
(paşa) kabineye dahil olmuş, 
Harbiye Nazırlığı yapmış, son· 
ra nezaretten çekilmiştir. O 
vakit niçin nezeretten çekil
diğini soran gazetecilere: 

- Enver (paşa)nın akibe
tine uğramamak için. 

Cevabını vermiştir. lzmirde
ki hatıralanna gelince, Damad 
Ferid paıı kabinesinden evel 
manda meselesi mevzubahs 
iken CumRovasında bir mik· 
tar aıkerin başına geçerek 
mevzii bir isyan çıkarmış, ha
reket ordusu gibi latanbul 
üzerine yürümeğe kalkışmış, 
hatta söylendiğine göre, kabi
ne bu yüzden düşmüştür. 

Fakat sonradan bazı sebep· 
ler yüzünden beraberindeki 
askerler kendisınden ayrı•mış, 
Abdullah ( paşa ) yaln z kal· 
mıştır. 

Hatta o sırada Cumaova· 
da; lımirdeki mtibim bazı 

Abdullah ( pqa ), Balkan 
harbinde şark ordusu komu· 
tanlığını kabul etmiş, Lülebur· 
guda Balkan müttefik kuv

vetlerine karşı verdiği harptı.:, 
evelce tahmin ettiği şekilde 

hazırlıksız ve talimıiz ordu, 
fena bir vaziyetle karşılaşmıştı. 

Sudanda lngiliz ordusu arasın, 
da o vakitki hükumet hesabı· 

na çalışmak cesaretini göster· 
miş, kıymetli bir zattı. Umu· 
mi harp esnasında Mısırda 
kalmıştı. 

Boz,dotan - Nazilli 
arasında aeyahat 

bir işkencedir. 
Nazilli ile Bozdoğan ara· 

sında seyahat eden bir arka· 

daşımız, oradaki kamyonlarla 
yolculuğun müthiş zorluğun· 

dan bize şikayet etti. Kam· 
yonların Üzerlerine tonlarca 

mal ve eşya yüklenmekle be
raber yirmi kişilik yere de 35· 
40 yolcu alınıyormuş. Alaka· 
darların, bu mühim vaziyete 

karşı derhal tedbir almalarını 
isteriz. 

At koşuları 
Pazar günü fzmir Muhase· 

bei Hususiye müdürlüğünün 

ilkbahar At yanşları, Kızılçullu 
alanında yapılacaktır. Altı ko· 
şu için 4000 lira ikramiye ve· 
rilecektir. Bu haftaki koşulara 
33 hayvan iştirak edecektir. 

maz .. 
Fakat onlara biraz da t 

mizlik, banyo, muayene ziya 
feti gibi zaruri ziyafetler ve 
mck bence birinci plana da 
bildir .. 

Ellerinde çöp tenekeleri v 
süpürgelerle sabah karanlığın 
dan akşama kadar mütemadi 
yen çöp, pislik, çamur, gübre, 
toz ve toprak içinde yuğrulan 
bir insan, bence hergün ban• 
yo yapmalı birkaç ayda bir, 
mutlaka muayene edilmelidir. 

Elleri teneke ve süpürgeli, 
iki yüz, üç yü- kişilik büyükçe 
bir fedakarlar taburunu koru
mak ta vazifemizdir. 

Fedakarlar, dedim. Çünkü 
çöpçülük gibi ha~talık ve mik· 
rob cephesine en yakın olan 
bir mıntakaya göz göre göre 
atılmak, kolay bir ıey de_ğil· 
dir. Kaldı ki, bu birkaç yüz 
kişinin arkasında biç olmazsa 
bin kişilik bir aile katan da 
vardır. 

Kapıları sarı ki~tlı ve ya· 
saklı hasta evlerinin çöplerini· 
de onlar alır .. Tükürüte yapıt· 
mış toz, sabah serinlitinde ilk 
defa onun burnunu ve apını 
ziyaret eder. 

Terle, sıcakla, toprak, kir, 
mikrop ve bulaşık herşcyle 
herkesten önce kucaklaşan bu 
korkunç iş sahibine, dediğim 
gibi, ziyafetlerin başka çe,it· 
lerini de vermek lazımdır. 

Bilhass.ı banyo ziyafeti, 11h· 
hi muayene 7.iyafeti.. 

iskan borçlarını 
ödemiyenler okusu 

Maliye Vekaleti, borçların naad 
affedileceğini bildirdi 

2510 numaralı ialcin kanu
nu hakkında Maliye Vekile
tiuden vilayete bir tamim gel
miştir. lslcin kanunu mucibin
e'! kendılerine mal verilenlerin 
borçlarının ne suretle affedi· 
lecekleri izah olunan bu ta· 
mimde deniliyor ki: 

"251 O sayılı iskan kanunu· 
nun 39 uncu maddesinde (pe
şin verenlerin borçlarının yarısı 
affolunur) denilmektedir. 

Yüzde 50 tenzile tabi tutu· 
lacak peşin tediyenin hangi 
zamanda yapılması icap ettiği 
hakkında kanunda sarahat yok· 
tur. Bu itibarla mülhakatta 
bu f akranın tatbikinde tered· 
düd edildiği vaki muhabere· 
lerden anlaşılmıştır. Bu tered
düdün izalesi için aşa~dalci 
esasların tamimi zaruri görül
müştür: 

1 - 885 Sayılı kanun mu
cibince iskan edilenlerden 
borçlu kalanların 2510 sayılı 
kanunun neşrinden sonra ve 
iıkindan itibaren kendilerine 
verilen selciı sr.nelik mühlet 
hitam bul"Daksızm borçlannı 
defaten ve tamamen ödedik· 
leri takdirde bu aftan istifacle 
etmeleri icap eder. 

2 - 2510 sayılı kanun mu· 
cibince iıkln ohln .tein· 

sene nihayetine kadar bir ,Una 
tediye ile mükellef tutulmadık· 
lan cihetle henüz tediye mü· 
kellefiyeti kendilerine teveccüh 
etmeksizin borçlannr tamamen 
ödedikleri takdirde bu aftan 
istifade etmeleri liıımıelir. 

Binaenaleyh bu iki bal ha· 
haricindeki peşin tediyelerin 

yüzde 50 tenzile tabi tutul
masına imkan yoktur.,. 

Ôlüm ve evlenme 
valı'aları 

Doğum, ölüm ve evlenme 
vak'aları ilmühabcrlerine pul 

yapıştınlmaması hakkmd.:. ?~1'
numarah kanur,-· • 11çüncü mad: 

desi hükr:- '.:.nün bazı nüfus ida
releri tarafından evlenme, ~ 
ı$anma ve yer detiıtirme ilmi· 
haberlerine de tatbik edildili 
görülmüştür. Dün Dahiliye Ve
kaletinden Viliyete gelen bir 

tamimde bu hareketin hatah 
oldutu ve nüfus kanununun 

42 ve 43 iincil maddeJeriade 
gösterilditi gibi evlenme ve 
yer detiftirme ilmübaberlf!ritae 
beşer, bopnma ilmOhaberle· 
rine yirmişer kurut harç pufu 
yalnız bir detittirme ilmüha-
berlerine ele on beta'·•-• 
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Memleketimizde" yapıla- 8. Şükrü Kaya .Belediyede 
Cak lokomotif f abrikaSI Irak Hari~l;; Nazırı Huzur h<ıkkı .. 

--------------------• 
lngiliz şirketi müdürü Nafıa 

şeref ine zi:yaf et 
Ve- verdi 

haleti ile temaslara başladı 
Anlrara, 28 (Hususi) - lngilterenin bura sefiri, bugün Baş· 

bakanımız General ismet lnönünü ziyaret etmiş ve (Braserd) 
şirketi direktörünü takdim eylemiştir. 

Sefir, Karabük demir ve çelik fabrikasının temelatma mera· 
siminin bir hatırası olarak kabartma bir levha heoiyc dmiştir. 

Şırket müdürü, Başvekilimizin yanından rıy. ıld ı ktan sonra 
Nafıa Vekaletine gitmiş ve yapılacak olan lokomotif fabrikası 
ıçm Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya ile temasa girişmiştir. 

Dilimizin tamimi icin , 

10 saylavdan mürekkeb 
bir komite teşekkül etti 

----------
Komite Seyhan saylavı Bczy Hil

riyaseti altındadır • • 
mının 

==-iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=İİİİıİİİİiiiimiiiİİİİıİİİİ;;;;;;;:;=mı 

Süvarilerimizj 
Müsabakalarda 
üçüncü geldiler 

Roma, 28 (Radyo) - Bey· 
nelmilel süvari müsabakaların· 
da ltalyanlar birinci ve Türk 
zabitleri üçüncü gelmişlerdir. 

ltalya. Rumen 
Arasmda mUzakerelere 
başlandıOı yalandır .. 
Bükreş, 28 (A.A.) - Havas 

muhabiri bildiriyor: 

ltalyanın Romanya ile bir 
anlaşma ekdi için yaptığı istim
zaçlar Bükreşte makes bulma
mışa benziyor. Maamafih hal· 
ya Romanyada çok müsaid 
bir havadan istifade etmek· 
tedir. 

Salahiyettar Rumen mehafili 
Romanya ile İtalya arasında 
müzakereler cereyan ettiğine 
dair ecnebi kaynaklardan çı· 
kan haberleri kat'i olarak tek
zip etmektedir. Vakıa heriki 

taraf da birbirine karşı mü· 
said temayüller göstermektese 

de Romanya ile ltalya ara· 
sında ltalyan· Yugoslav anlaş
masına müşabih bir anlaşma· 
mn yapılması mevzubahs ola
maz. Çünkü ltalya ile Yugos
lavya arasında mcvcud mese· 
lelerin hiçbirisi Romanya ile 

İtalya arasında mevcud de· 
ğildir. Binaenaleyh günün bi
rinde İtalyan-Rumen mukave
lesine müsbet bir şekil veril
mek İcab ederse yapılacak 
anlaşma Romanyanın dostluk 
ve ittifaklarına kat'iyen halel 
getirmiyecektir. 

(·_AN_AD_O_L_U,. 
• ... _ -----

Gün il.iç__ siyasal gazete 

Sahip vo han-azgaoı 

Haydar Rüşu1 ôKTEM 
Umumi neşriyat \'c ,·azı işleri 

müdürü: Uarııdi Nüz'ıet Çançar ---İdarehanesi : \ 
t 1 

. n 1'• 
zmir 1:ioC1. ~eyler s_okağı 

C. Halk. Partısı binası ıçiode 
Telgraf: fzoıir - ANADoı.tJ 

Telefon: 2776 .. .Posta kutueu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, Gç 

ylıgı 500 kuruştur. 
Yabancı meın1Cketler içio senelik 

abone ücreti 27 lirldır 
Heı yerde 5 kurU~lur -GfiııG geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. -ANADOLU MATBAASI DA 
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ıJag Hilmi 
Anknra, 28 (llusu i) ...- Yur· 

dun her :arnfında dilimizi hltkim 
kılmak \e bu hu usta lazım gelen 
bütün tedbirleri almak ıuretile ya· 
hancı dillerin konuşulmasına son 
vermek üzere salıık 'afıa Vekili 
Seyhan aaylavı B. llilminin reisliği 

altında on ııaylavdan mürekkeb bir 
komite te~kil edilmiatir. Bu komite 
alınacak olan esaslı tedbirlt"ıİ t•S· 
bit edecek ve ınütealı:ıhen müea11ir 
faali)ete g çeccktir. 

Morning Post 
Brüksel müzakereleri için 

ne yazıyor 
Paris, 28 (Radyo) - Fran· 

sa ve lngilterenin Belçika il~ 
yaptığı müzakerelerden bah
seden Morning Post gazetesi 
diyor ki: 

"Belçikanın Almanya tara· 
fın<lan 1914 te olduğu gibi 
istilası ihtimalleri artık tama· 
men kalkmış olmalıdır. Alman· 
ya da Belçikanın bitaraflığını 
bu sebeple istemektedir. Al· 

manya; Belçikaya kendisi taarruz 
etmeıneği kat'i surette temin 
ederse, lngiltere ve Fransanın 
da Belçika topraklarında hiç 
bir hareket yapmalarına ihti
mal yoktur. " 

Fransada 
Fırmcılar grev ilan 

ettiler .. 
Pars, 28 (Radyo) - Me· 

fondan bildiriliyor: 
Ekmekçilerin Sen E Ovaz

daki grevi devam etmektedir. 
Luar ve Liyonda askeri fı

rınlardan istifade edilmektedir. 

Polonya 
1reisicumhuru 
BUkreşe davet edilecek 

Varşova, 28 (Radyo) - Ro
manya Veliahdının ziyareti 
hasebile Varşovada büyük 
şenlikler yapılacaktır. Veli· 
ahd, kral Karol namına cum
hurreiai Muziskiyi Bükreşe da-

lstanhul, 28 (Hususi muha
birimizden) - Dahiliye Baka
nı ve parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya, Ankarada bulu· 
nan ve devlet ricalimizle si
yasi, mühim temaslar yapan , 
Irak Hariciye Nazırı B. Naci 
şerefine Marmara köşkünde 

mükellef bir ziyafet vermiş, 

ziyafette hükumet erkanı hazır 
bulunmuştur. Irak Hariciye Na
zırı, .ziyafetten sonra şehirin 

görülmeğe değer müessesele
rile yerlerini gezmiştir. 

Türk. Jran dostluğu 
Tahran gazeteleri memnun 

Tahran, 28 (A.A.) - Pars 
ajansı bildiriyor: 

" Türk heyeti murahhasası· 
nın muvaffakıyetle neticelenen 
vazifesinin hitamı münasebe
ti le gazteler neşrettikleri uzun 
makalelerde iki memleket ara
sındaki kardeşlik münasebet· 
!erinin samimiliğinden dolayı 
pek ziyade memnuniyet gös
termektedirler. Küses gazetesi 
diyor ki: 

"Bu kadar kısa müzakere
lerden sonra on anlaşma ve 
mukavelenin imzası iki mem
leket arasındaki münasebet
lerin samimiliği ve karşılıklı 
anlayışı ispat etmekte ve mi:· 
messillerin iki memleket ara· 
sında mevcut münasebet pren
siplerini gözönünde tuttukla
rını göstermektedir. f mza edi
len hudud ve mücrim iadesi 
ilah .. Mukaveleleri iki memleket 
dostluğunun en yüksek zihni
yetine dayandığını isbat edi
yor. Bu mukavelelerin bütün 
sahalarda müsaid tesirleri ola
caktır. lran ve Türk milJetleri 
yüksek şeflerinin ve iradeleri 
altında milli ve beynelmilel 
bütün sahalarda ilerlemekte
dirler. 

lran gazetesi yazıyor: 
"Daha Türk delege heyeti· 

nin Tahrana muvasalatını ha
ber vardiğimiz gün heyetin 
iki memleket menfaatlerinin 
iştiraki iki memleketin teşriki 
mesaisi ve yüksek şeflerinin 

idaresinde bu kadar mes'ud 
bir surette mevcud olan hüs
nü niyet sayesinde cazifesinde 
muvaffak olacağına kani bu
lunuyorduk. 

Muvaffakıyet hasıl olmuştur. 
Müteakıb senede hayırkar te· 
sirleri görülecektir. Müzakere· 
ler bütün dünyayı biribirine 
sarsılmaz dostlukla bağlı bu-
lunan ve terakki yolunda bir
likte yürümek arzu eden iki 
memleket ara~ında hiçbir an
laşmazlık mevcud olmadığını 
göstermiştir. 

Konferans verdi 
lstanbul, 28 (Hususi) -

Beynelmilel ticaret odaları 
reisi, Belgraddan buraya gel
miş ve bugün Ticaret odasın-
da bl- konferans vermiştir. 

Haziranda Berlinde beynel
milel ticaret odaları kongresi 
toplanacaktır. Konferansın 

mevzuu, bu kongre ruzname
sine dairdi. Beynelmilel tica· 
ret odaları reisi ile refakatinde 
gelen zevat şerefine, lstanbul 
ticaret odası tarafından bir 

Belediye Meclisi azalarındım 
bir grup huzur hakkı istiyor· 
muş. Takrirler, müzakere ve 
münakaşalar bile başlamış bu
lunuyor.. lstinad ettikleri se· 
hep ve mantık şudur: 

- İşimizi, gücümüzü hıra· 
kıyoruz. 

Ve zannımca, Umumi Vi
layet Meclisini"örnek tutmuşlar .. 

... 
• * 

Fikrimce iki türlü iş vardır: 
Ferdi iş, memleket işi!. 
Hayatını, herhangi bir mes-

lek, bir sermaye, bir iş üzr.· 
rinde kazanmağa muvaffak 
olan bir vatandaş, kıymeti ve 
manası çok yüksek olan rey· 
lerle bir memleket işi başına 
gelince, kendiliğinden takrir 
vererek h•ızur hakkı istiyemez 
ve istememelidir. Vatandaşla
rın reyini kazanmak gibi paha 
biçilmez teveccühler, menfaat 
terazisine sığmaktan çok uzak· 
tır. Esasen, seçilenin kendi 
asıl işi, müessesesi ve serma· 
yesi de haftada iki defa, iki 
saat için bir mecliste memle
ket işlerini düşünüp konuş
makla ne bozulur, ne eksilir, 
ne yıkılır?. 

Eğer, bu vazife, kendi asıl 
iş ve mesleğini bırakmak, bir 
şehirden bir şehre taşınmak 
gibi bir vaziyet ihdas etmiş 
olsaydı, hiç şüphesiz, memle
ket de bunun mukabilinde 
birşey düşünürdü. Kaldı ki 
bu, bir tayin değil, bir. inti
hapla geliştir ve beri tarafta 
iş, gene yerindedir. 

Nihayet, memleket işlerini, 
daha geniş bir vatandaşlık 
çerçevesi içinde mütalea et
mek de memleket ve millete 
karşı olan sevgi ve vazife 
hissinin bir icabıdır. 

İlimle uğraşanlar, kendi milli 
hudutlarını da aşarak beynel
milel aleme beş parasız hiz· 
met etmeği bir zevk sayarken, 
memleket içinde, her işe karşı; 
Arnavudun "aylık kaç?" Sua· 
lini tevcih etmek, doğru ol· 
masa gerek!.. 

* • * 
Belediye Meclisinde huzur 

hakkı istiyenler, Vilayet Mec· 
tisini örnek tutmakla da hata 
işliyorlar. Bir kere, iki mecli
sin vasıfları ayrıaır. Saniyen 
Vilayet Meclisine, kazalardan, 
hakikaten işlerini, güçlerini 
bırakarak seçilmiş aza geliyor. 
Onların, bir takım masrafları 
vardır ki, onları da kendi 
ceplerinden vermelerini iste· 
mek, ne insafa, ne de mem
leket vazifesindeki ruh ve 
manaya sığabilir.. Zaten eti, 
budu meydand3 bulunan bir 
Belediyeden, bir de huzur 
hakkı istemek... Hayır, bunu 
yapmıyalıml. Çünkü rey ve
renlerin vicdanlannı sızlatmış 

oluruz.. ** 
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Bir Alman gazetesinin Ankara 
muhabiri sergi için ne yazıyor? 

Ankara, 28 (A.A.) - Bey
nelmilel kömür sergisini yeni
den binlerce kişi gezmiştir. 
Bu meyanda ikinci defa ser· 
giyi ziyaret eden lngiliz bü
yük elçisi Sir Persi Loren ile 
Belçika ve Romanya elçileri 
Anadolu Ajansına şu beya· 
natta bulunmuşlardır: 

" Beynelmilel kömür ser
gisini çok büyük bir alaka 
ile gezdim. Sergiye girdiğim 
zaman hiçbir fikrim yoktu. 
Gezelikten sonra birçok şey· 
ler öğrendiğime kaiim. Diag
ramlar ve grafikler çok güzel 
tertib edilmiş. Halka çok ba· 
sit olarak gösterilmiştir. Bit· 
tabi lngiliz firmalarının hazır· 
ladığı stad beni çok alakadar 
etti. Türkiyedeki kömür istih· 
salinin artması şayana tebrik· 
tir. Serginin umumi dekaras
yonunu fevkalade buluyorum. 
Sergi heyetini tebrik eder, 
gezdirf'n memur ve alakadar
lara teşekkür etmeyi vazife 
bilirim. " 

Belçika sefiri şu sözleri 
söylemiştir: 

- Ben sergide gördükle
rimden fevkalade mütehassis 
ve hayranlık duygularile meş
buum. Bu sergi benim için 
hakiki bir revelasyon oldu. 
Bu sergiyi Türkiyenin esasen 
hayranı olduğum büyük te· 
rakki hamlelerinin bir sem
bolü sayıyorum. Kömür ser
gısının Türkiyenin istikbal 
ekonomisinde ve umumi ha
yatında mühim bir müessir 
olacağına, sergideki eşyanın 
cidden büyük bir bilgi ve an· 
latış metodile teşhir edilmesi 
11hittir. B< n esasen bu mem
lekette gördüğüm büyük te· 
rak ki hamlelerinin bu yeni 
örneği karşısında pek müte· 
hassisim. Tekrar ediyorum bu 
sergi beni her türlü tahminim 
fevkinde mütehassis ve müte· 
heyyiç etmiştir. 

Başta Ekonomi Bakanlığı 
olmak üzere başaranlan tebrik 
ederim. Ve bunµn Türkiyenin 
parlak istikbali için yeni bir 
şahid olarak kaydedilmesini 
büyük bir zevle müşahede 

ediyorum. 
Romanya elçisi Bay Tele

makin beyanatı: 
Gördüklerimle her noktadan 

hakikaten teshir edilmiş bir 
haldeyim. Diyeceğim ki her 
memleketten bu kadar kısa 
bir zamanda nasıl bu kadar 
bir fevkalade bir işin başarıl
dığı gelinip görülüp tetkik 
edilmelidir. Bu serginin gerek 
artistik ve gerek sergicilik 
bakımından muvaffakıyeti baş
lı başına bir iftihar mevzuudur. 
Bütün memleketi tebrik ederim. 

Ankara, 28 (A.A.) - Dreı· 
ner Zeitung muhabiri beynel

~milel kömür sergisi hakkında 
ihtisaslarını şöyle ifade etmek
tedir: 

Bu sergi belli başlı Avrupa 
sergilerine laakal müsavidir. 
Dekorasyon ve sergicilik ba
kımından da bir çoklarının 
çok üstünde ve muhakkak 
orijinalidir. Türkiyenin yarınki 
ekocomisini yaratacak olan 
lktısad Vekili bu iş için de yalnız 
memleketi değil hatta Avrupa 
ölçüsünde kuvvetli elemanlan 
Türk milletinin içinden çıkar· 
mağa muvaffak olmuştur. 

ilk beynelmilel sergiye kö· 
mür mevzuunun seçilmesi de 
çok manalıdır. Endüstrileşen 
genç Türkiyenin meseleyi ne 
kadar iyi kavradığı bilhassa 
bu jestte okunur. 

Volgada 
Yeni petrol mambaları 

bulundu .. 
Londra, 28 (Radyo) - Mos

kovadan bildirildiğine göre, 
Volga mıntakasında yeni pet
rol membalan bulunmuştur. 
Bu yeni membalar timdililc 
günde elli ton petrol vermek· 
tedirler. Bu mıntakada diğer 
petrol membalan bulunacağı 

kuvvetle ümid edilmektedir. 

B. Politisin teklifi 
Cenevre, 28 (A.A.) - Mil· 

letler cemiyeti genel sekreter· 
liğinden tebliğ edilmiştir: 

" Milletler cemiyetinin bu 
devre başkanı 8. V ellington 
Koo silahların azaltılması ve 
tahdidi hakkındaki umumi 
komisyonun başkan muavini 
B. Politisin teklifi üzerine ve 
mesai arkadaşlarile iştişareden 
sonra konferans bürosunun 
evelce 6 Mayıs olarak tesbit 
edilmiş olan içtima1nın 24 ve 
26 Mayısta yapılacak olan 
konsey ve asamble içtimalan 
devresine talik edilmesine ka
rar vermiştir. 

General Franko 
Partileri birleştiriyor 
Salamanka, 28 (Radyo) -

Sabık parti liderlerinden Jil Rob· 
les, Frankonun bütün fırkala
rın birleştirilmesi emri üzerine 
siyasetle iştigalden tamamen 
vazgeçmiştir. 

Diğer rüesadan Antonyo 
Bri kotea da Monarşist parti
sini feshetmiştir. 

·~--------------~----~-

l Mayıı 
iş bankası lzmir şubesi di· 

rektörlüğünden: 
Bankamız, Bahar bayramı 

münasebetile bir mayısta ka· 
palı bulunacağını muhterem 
müşterilerine arzeder. 

lzmir Vilayeti Baytar Direk
törlüğünden: 

2/5/937 tarihinde Vilayet idarei Hususiyesi namına yapıla· 
cak nt koşulara bu yıl geçen yıllardan daha parlak ve eğlen· 
celi olacaktır. 

Bu koşularda kazanan hayvanların sahiplerine yüksek ikra
miyeler dağıtılacağı gibi müşterek ve çihe bahislerde kazanan· 
lara muayyen satış hasılatından maada çifte bahis için SO ve 
müşterek bahis için de 150 lira kadar ikramiyeler tevzi edile
cektir. 

Hem temiz bir bahar havasından ve hem yüksek kanla ve 
çok değerli yarış atlannın heyecanlı müsabakalarından zevk 
ve neş'e almak istiyen lzmir ve komşu vilayetler sayın ballcını 
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l•l!'!Jfa ihti~i j ~ di 

lhtllllciler, bütün cephe- i ,.,. ~ Dört ay sonra belediye 
1 d ilerle_m_._e_ğe başladı K·t:a::~:".~~.:.:! ::=A: otobüs işletecek Baalqamlıipropım 

_ - -- _ la - Ba,ı 1 inci sag/ada - Otobüs meselesi, bu auretle lstanbul radyosu 
Biı/ıaya ceplıeaintle ilatildleilerin eline t/{J. ıi_n~ rail otlu Avram ken· Meclisin üzerinde hassasi· balkın lehi~ olarak halledil· Gündüz •etriyata: s.t 

dısınden ayn oturdutu lca'rde· yetle durdutu lzmir otobüs• mit oluyor. 12 30-14 halk türküleri tı.ft• 
f en esirlerin miktarı beş bin lıiıHdir. şioin evine ıirenk kurıutı su 1 . 1 . b eti L-11 Daha sonra maH"af bütçesi· ' ' y• 1 erı mae Hl u IUT e 118 e- disler, hafif musiki. 

S.• ·'·n Doloz, ZS(Ra~·~\_ ber bütün -hir harap bir borusunu kesm~ sureti e ça· dilmiı oluyor. Kararınız üzerine nin mütebaki lasm11un müza-
D--L ~---·- ._ • • ....J.•~r:''~t. ...- lıp ıatmakta ıken yakalan- keresine aeçilmiş, Verem Mü- Alcıam neriyatı: Sut 11.30 
....,." ~ta.ermın ...._"9Ul)'t ı haldedir. Eibar mmtakasında 1 1 dört ay sonra bu yeni otobüs· a ı - dans musiki, 19,30 konferans, 
bü ilk -h · d" 8i - h ·ı 1--.l - h · '-- • anmıpır. ler kordon üzerinde işlemex.e cadde Cemiyetinin wnirde y ve mu ım •r. tun ıa ı e MK18l eum unyet ıut a- TelulU • tesis etmek isted;ği verem 20 8. Sadi ve ukadaşlan 
kuwetler Bltbao önüne çekil· )arı asilerin taarrzuna karşı başlıyacak ve lier üç dakikada h 000 1 d tara!mdan Türk musikili. 20,30 

• ,_ ..ı k Tepecik Kağıtane caddesiıı· bir otobüsler hareket ettirile· astaftesine 2, ira yar ım-
tttilbııcr,-ir. oymaktadırlar. de Numan otlu Selim; Hasan da bulunulması teklifi üzerin· Bay Ômtr Riıa ta.alından 

Mola kuvvetleri ilerlemek- Bilbao, 28 (A.A.) - Royter kızı Fethiyenin binmiş o!dutu cektir. de birçok üyeler söz söyle- Arapça ıöylev, 20,45 Bayan 
udirlu. Doranıo ınevlcii ~- ajansının Bilbaoda bulunan ve ba 1 k ı- l h Bay Hasan, fiat mesele- mı"şlerdı'r. Safiye ve arkad-...ı.-n tarafın· 

G ara ya at ıyara öttm e te - · · b ~-riı ,.Jo,t f'tmemiıtir. Burası uernicayı z•yaret ettik.ten sor.- sını sormuş ve u müesse*nİn Muhtelif fasıllardan Vf'va la- dan Türk muıiki9i, 21,lS 
k Bilb d h dit ettitinckn yakalanmış ve t ki t· d d h k " •ülaim y-olların telilciıihıd.r. ra te rar . aoya Önen u- e 1 '" en a 8 ucuza te - ğım tesısatı faslı olan 30,<X>O stüdyo orkestrası, 22 15 9jans 

B .1_ bü ~ N ---t ı..:: susi muhabiri tegrafla bildi· şikayetçi Fethiye karakoldan lifte bu!unulup bulunulmadığı 
wa... Y a~y<>n IJ\!• çıkıp gittiği sırada Selimin liradan ayrılması hakkında B. ve borsa haberleri, 22,30 me 

yük aü,külita teaadiil etmişti. rıyor: kardeci lsmail .J_ o·· nü· e gec.e hakkında malumat istemiştir. Hasan Lütfinin teklifleri üze- çi'lmiş musiki parçaları., 23 son. 
N.ı_: · ı t · ,_ Baskların mukaddes ıehri "' U"e B. Reşad, bu hususta da iıa- · d d 1 Ôd · L~ı 

._.,yayı ışga e mıı 0 '-n olan Guemicanın merhamet- rek tehdidatta bulunmuş oldu- rın ~ uruımuş, emışte °" e Ankara radyosa 
Ni luwvetler, ko91ünist.leri ta- hat veıerek sif fzınir olmak bir Verem hastanesinin mcv 

Sl.zce ası· t y a 1 r ta afı d ~ulldan lsmail de takib edil- · k'P d~ktedi.. Birçok köylü- 8 Y re e r n an 5 Üzl."re bir otobusün 6111 liraya cud oldtı~u misal ol.ı.rak gös· 
ler tevkif edılmıştir. E de edi- tahribi her Basklının yüreğinde mektedir. mal o'acağını, bu teki ften da- t~·ımiştir. 
ltn ıanaim de çokhw. general ~ola ve taraftarfarına Lif atmak ha aza, 5595 lirava Hans 8. Faik ve Haltd Tevfik, 

EUerayQ ve V eoa, esirler karşı sönmez bir kin uyandı- Karşıyakada Osman zade Lu"d şirketi tarafından da tek- bu te\clifm aleyhinde bulun-
•- racaktır. Düakü katliamı yap· Ahmet oğlu Aziz, Halil oğlu 1 ( m• .. lar, cemiyetin bu teıeb-

U..in 1---n hat· t" ·ı ·.ı• i te bulunulmuv. olrııa.k'a be- - ... 
.......... IUU9r ıee- F 1111 mırır. malda resmen Alman tayyare· Al" R" Al" l M h v b"" ·· b h ld b 

BUllCN'MI, 28 (Radyo) _ n:__ ı ııa ve ı oğ u e met raber teklifte prtnamtye uy- usunün ir aya en i aret 
·e.,.... ou cileri ilham olunm .. ktadır. yoluPa oiden Hüseyin kızı bulunduğunu söylemişler, hatta 

1. ..... -pL -.. · ..... _U"'U ı..-... Al taf ·ı~. - •· :??ıyan bazı noktalar aörilldü-
flltST ~· uc ~· • nuo ~- man sı._a ıore tayya- Nefiseye barfendazkkta bulun- 6 ce.niyetin '1935 senesi büdce-
ladıtı günden buıüne kadar reler tcbıin 8 kilometre etra· duklarından yakalarunıılardır. ğünii, mali ve feooi en ıaüsa- sinde (6000) lirası •aıken .,u 
aıilerin eline düşen esir mik- fuıdaki münferit çiftlikleri de Yaral..aalc id teklif Büsing firmasıoın ol- seneki bü4cesinde bu paranın 
tara beı bin tahmin edilme.c- bombardıman etmiş ve yak- dutu ndicesine varıldtiını, ica- hiç mevcud olmadı,.,ını bildi-

H k Karşıyakada Alayheyinde b d b f ,,O b 5 
tedir. mı~tır. atta oyun sürüleri F "k I Hüd Abd l 1 ın a u irmanın ~ oto üs rerek Meclisin böyle bir yar-

Valanı, 28 {Radyo) - Asi bile mitralyöz atetine tutul- 81 oğ u .. ai ü oğ u birdeu aynı şartlar dahilinde dımda bulunmam .. lmausun-
B h Haliku bı-Aı..ıa hafif surette v x.· k b 1 tt· ,.; · .. 1 · lalear ve Kanarya kruvazör- muştur. ir astane olarak "ıfG'U ermeısı a 11 e •ıs;•n.ı soy emış: da müteaddit def.ı. ısrar 

teri Boryani limanını bombar- kuUanılan Santa Clara manas- yaraladığından yakaJanmışbr. - Dcthifi kon'or 1>akımın- etmitladir. B. Hiimi T-alc 
thman etmişier ve bazı yel- tın da içinde bulunan bir çok Bıı tla ögle yapılan mukayeselerde bu Vere9 Mıieadcle ees,• b· 
kenlfferi batırmışlarchr. yarala ile harabolmuştur. Diğer Keçecilerde Yavan ~lu ha- müessesenin etobüslerini faik p...m inlJerel ,_.c1.a laek-

bir küçik hastanede keza için· nında Hasan oğlu llyas ve bulduk. Meclis arkadaşlarımı- li-a Yaealilerin feci ta.ini San Sebastiyen, 28 (Radyo) ·,-
General Mola truvvetleri Mel- de bulunan 42 yarala ile tah- Huan oğlü Ahmet; Osman zın bu mesele üzerinde büyük MiM-., aetieede yudn. ya· 

rif> olunmuştur. oğlu Sabriyi yaraladıklarından bir ehemmiyetle durduğumuzu pıhaua laaldmdaii -mi 
-.Oya işgal etmiıtir. Burası Hava hücumu mallanm sat- k 1 1 d kabul etmelerini rica ederim. _., --'-- L..1. 1 mllılm &ir -rdir. Asilerin el- ya a anmış ar ır. 8l'2UJll •"ilBınl 7-- _.,u 

1 - mak üzere köylülerin tchr~ Şi,e atmak B. Ali Halim, fzmirlilerin olunmu11tbr. 
leriiMf birçok mühimmat ve inditi bir puar rünü yapıl· Türkovaz baranda Mehmet yakında şahıslara aid otobüs- Garaj antral tınis Ye inşası 
$1 MYGll ~iıt&•. auştır. otlu Ali ve kardeşi Yusuf lcrden kurtulacaklarına göre için 2S bin lira a,nfmış, etfa-
Bilb~, 36 ( A.A. ) - Asi Royterin muhabiri diyor ki: h ldukl 1:. ld s-ı bu otobüslerin gümrük res- iye kadrosu girüşülürken şe---esi tarihi bir Baık Pallaınmtı bir yanaın bom- sar 01 0 arı na e u ey- hirde anAı bir arıza sebebı"I• • man otlu Recebin başına şişe minden muaf olarak ithalini ~ 

tehıi ala Cuernianın üzer.ine baeı buldum. iOO gram atır- k .1 1 d ki temı·n ı"çı-n lstanbul beiedı"ye- bütün şehir karMhkta kaldığı 
l.ııı. d ·d· V .. · d Al atma sureti e vara a ı arın-ı Mat müddetle bindea fazla -a1D a 1 1· e uzerın e - #-. zamanlarda etfaiye de tenviratı 

ka d G 
dan yakalanmı·'Ardar. sinin yaphğı gibi Vekiller •ba atqı•ludar. Tavıuarelıer man mar sı var ı. uernica ~ temin için etfaiye binasında 

y Tı t ·ı -d ~ b" h" Ew taarruz Heyeti nezdinde teşebbüste 40 IMb:•"" kadar inerek ka- amamı e mu aıaasız ır şe ır bir dinamo ve motör bulun· 
,,_ ·d· N t ı d lkir-melikte Yel..l~irnıeni bulunulmasını teklif etmiştir. d ı h kk d B A · · IUl halka ..-iı.:.lröz at.etine ı ı. e ayYare e ve ne e ,,_ ~ uru ması a ın a . zızın 

...... laıflu. hava •ücumfarına karşı top- 10kağında Osman oğlu Süley- Başkan: telllifine B. Behçet Uz cevap 
~ate CJara maa8'btie ki- lan vard1. Ayakta üç beş ev- mao ayrı bulunan kansı Me- - Zaten evvelce böyle bir vermiş, yerinde olan bu tek· 

Gündüz neşriyatı: 

Saat 12,30· 14 hafif rD9&ilü. 
1 halk türküleri, havadlilCI". 

Akşam neşriyatı: 

Saat 17,30 inkılap ddsleri 
(Hukuk fakültesinden nakil), 
18,30 plikla daas muaim, 
19 Bayan Makbule ve arka· 
daşJ., taraf.adata Tirle musi· 
kisi, 19,30 saat ayara ve 
Arapça haberler, 19,4S Bay 
Servet ve arkadaıfan tarafın
dan Tiirk musiki~i. 20, lS B. 
Kazım Nami Duru tarafından 
konferanı, 20,4S hafif muild, 
21 ajanı haberleri, 21,lS sa
lon orkestrası. 

Belgrad radyo .. 
Saat 20,4S te Türk~ nq· 

riyat. 

B. Osman Nurullah 
1, bankasının Maıa.iu pbesi 

direktörlütüaii dört seneden· 
beri liyakatle idare ederek 
kendisini herkese sevdiren de
}erli gençlerimizden 8. Os
man NuruUab Yeşilpnat,. 6an
ka müfettişliğine tayia edil· 
miıtir. Kıymetli arkadaeımıza 
yeni vuifesinde de muvaffııa· 

den başlıa bil"fe9 kalmamrştr. dibanın evine taarruz ettitin- teşebbüsümüz ~ardı, tekrar lifi, mevcut motör ve dinamo 
U.• ,,.. Saiıat Jean..,. kilisesi ()n bin nüfuılu bir şehir tü- den yalcalanDUfbr. ederiz. ile yapmap çabıacatuıı söy- H. Vekilimi~i Ka. 
ı,..ap olmQtber. ten bir enkaz yıtım haline S.,Jı.,/a/c 8. Mustafa Buldanlı, on iki lıemiş, c:liter fasıllar da kabul 

kıyetlcr dileriz. ---
Şebıin birçok Jerleriode gelmitttr. Yollu ıetilmez bir lkiçe.-elikte Depmen so- otobüsün ihtiyaca kifayet et- edildikten sonra belediye sa- mutaydaki beyanatı 

,_...._ çakauJbr. Bask hü· 1'alde oldufulHlan n1caz al- ut-1• Mehmet otlu Riza miyeceğini, daha fazla alın- rayı planı için bir müsabaka _ Baıı 7 nei salıi/'1tle -
Wımeti b.J t&J8areluin Alman tında Jcalanlann A)'ISI belli sarboı olduğu görülerek ya- maıı lizım gclecetini söyle- açılması hususunda tahsisat mızda muhterem bir miuıfir 
ti"1atlan tarafından kullamldı· detildir. Binaların birçoğu kalanmıştır. miş, B. Hasan, mevcud oto- kabut edilmiştir. Masraf büd- olarak bolunmaktaduı işte bu 11•...,... etmektedir. Yapılın tamamile yanmış oldupndan Döflmelt. büslerden de istifade mümkün çesi de varidat büd~ıine göre 
hücuma 120 ~vuar.e iıtirak 0-ıenı-m· 1.8-Jıı. .. bu"'-amıya· B h . d olacatmı bildirerek buna çare 1, 112,000 lira üzerinden tan· ır- • .- '"l"\'WKv ıu11 umava na iy..esın e oturan 
e~r. Hazinei evrakı mü- caktır. Heaüz o günü evlenen Mustafa kızı 80 yaşlannda bulunabileceği mütalea91at ser· zim ve kabul olunmuştur. 
zeleri v~ lütüpbenelerile bera- iki aenr yataldannda çi••'-ler 1ıı,.ı._ .. .,__ detmiıtir. Bundan sonra büdçe karar-

a v -• """""' l'M9f'ısma taş atan 7 yaş- · k k k b ı d"l 
arasında ölü ofıarak bu ..... n- Belediye Reisi de, bunun name51 0 unara 8 u e 1 • 

ugün ~at 18 de, 
Kız liseıi direktörü Necmed· 
din Onan tarafından (Divan 
edebiıatı) mevzulu bir konfe
rans veri~lttir. 

~ - Bugün saat 16 da 
köycülük ve 16 buçukta kitab
saray 'e yayım koıuiteleri top
lantısı vardır. 

ıu laP1nda Emin oğlu Hüdaverdi- · hal ı b Jed" 
muştur. Ankaz altınclaa çaka· idari bir 111esele oldutunu an- mıt, santra 1

• e ıye 
yi bastonla dövdüğünden )'8- sarayı ve gaı aj santrah inşa 

ralan l.irkaç eesed parçalanmış lcaL....-mııııtır. latmış, bazı üyelerin daha mü-
'"" y edileeek yerlerin temizlenmesi 

bir halde idi. G....•icadan /ı taleaları dinlendikten sonra ve temellerin açılması için 
ltatan binlerce kiti timdi Bil· rfanda müzakere kifi görülmiı, oto- mukuiliade belediye arsası 
baoda açıkta bulunuyor. Ci- ımparatorlu~ konf•ansına büslerin bu müesseseye ihalesi verilmek şartile iş yaphııılması, 
vardan buraya köylüler ihica. iflirak etmiJOJ" meelisce kabul edilani,, evelce tenvirat ve tanzifat resimleri-
etmiftir. Köylülerin anlattık- Dublin, 28 {Radyo) - Bay verilen 6()ı bin liralık salibi- ni zamanında vermiyenlerden 
larına göre, Almaı> tayyare- Dö Valera lrlaodanın impara- yetin ihtiyaç nisbetinde artınl- yüzde 10 ceza alınması kabul 
leri tarlalarda çallf80 lladm- tıorluk konfesansında baz11 bu- mut için Bütç~ '11CÜmenince edilmiş, cuma günü saat 
lan da mitralyöz atefine tu- lunmıyACağmı resmen sö)de- mazbata hazırlanması muv.aflk 16,30 da toplanılmak üzere 
tarak öldirmüşlerdır. miştir. göriilmüştür. celseye son verilmiştir. --------... ----------ı 1 ·11 • 'nınDefinesi 

...... ·~~Wff/lltlfW#4 ...... o----~ ----._.~ ..... 4"',,, ~ .......... 

Ploç. genç kızdaki hayrd, 
dehıet ve ademi memnuniyeti 
fark etmemiş gibi görünerek: 

- BeojUI" ruhum Gizel, 

ortastna ikiye kıvrılmış bir 
halde yuvarlandı: 

- işte, dedi, şimdi i)lisin. 
Sakm kmuldama ve ses çı· 
karma!. Gize) kusura bakma· 
yınız. Bir saniye sonra sizin 
emrinize tabi olacağım. 

detl'en evel ben de hiçbir 
hareket ve teşebbüste bulun
mamak için yemi11 ile söz 
ver.mit bulunuyorum. Fakat 
hayatımda verdiiim sözlerden 

ıs 

Tf r.lba ml.atenicl ubata r.oJUnı 

N~kl"".Clf:: F. i-- 1kznl=ıl• 
te idi. 

Dollter- Bilz an11zın. v.e ih
tiyarsız bir raşe ile Gizelin 
ka"111nda bulundu. 

Gizci, karyolanın- önünde: 
ve ayakta idi. Beya bir pce 
pija ... ı giymiı, 9'Çlan bağ· 
11&. ve •rbdı ltİI\ Uld.. -r.ac
lan 90rapıız ve 91Pı.k idi. 
Hio tiipboliz 1•ak üıcre. 
iken oduına oduına ve. umul· 
... d .. biat qpı.den l_isilditi 
itin deıi bir. hwat içinde 
-...-.Gif"'llL mavi p~ ........ 

dedi, size bu ahlaksız Ottoyu. 
Ftiriyorum. Bu adP.m ki, beni 
sizden malmtm etmek suretile 
öldürnaete llaNr vermiş bu· 
lunuyorf 

Bundan bqka size karşı da 
beni sizden ebediyen ayırmak 
suretile biiJ,i& b1r dnayet 
iılemiş olacaktı. Hain doktor, 
ıiziD, bensia. benim aşkım 
almadan y8f111am1yauta111• 
bilmiyor. Trolveşin mültakbel 
baliçelİni, bir laboratuvar 
11Ç11t11na Zfl'\'Ce yapmak küstah
hltnda bulaanıuftür . 

Ploç bunları aiylemelJe be
raberı, koluıadaa 1uaakta ol 
clut.u dot.to.u11 ,.,._. 

Vikont, doktoru gen;ş ve 
ağıı bir koltup sıkı sıkı bağ
letlt: 

Ha.. -dedi- şimdi dana 
ili bir hale geldin! 

Bun.dan soura, gem; kızın 
kar.t,lmna ııeldi ve sesi~i müm
kün oldup kadar yumutata
rak: 

- Gize), ruhum, canım, 
dedi, sizi benden ayır[1lak 
teşebbüsü karşısında bile ken
dime sahip ofamıyorum. Evet, 
bilıy,orum, muayyen olan müd

bitmeden evel beaim zev 

hic; birjsi b.eni bu kadar muaz
zeb etmemiştir. Maamafih, 
unutmamak Jizımdar ili, şu 
anda siz benim resmi ve 
meşru nişanlımsnız, Bunun için 
sevişmek, öpüşmek, cilveleş· 
mek meşru haklarımızdır. Ne, 
aziz sevi"ilim titriyor musunu»? 
Bu hal bence at.k ve sevda 
alametidir. 

Ploç, bunları söyledikten 
sonra genç ve pıel kızın 
önünde diz çöktü; korku, he· 
yecan ve r.efretten titrem~kte 
olan Gizelin baldırlarını iri, 
kaba ellerile tutmak, okşamak 
tqebbüsunde Bul•du.. 

münasebetle tasvibinize iktiran 
ettiği takdirde bu rwtalarm 

teati&i Bağdatta elçimizJe Ha
riciye Vezareti aruında olacak 

yerde müsaade b..yuıur1anız 
Irak Hariciye Ve:ıiri ile Hari· 
ciyeniz arasmda yaprlmaııru 
rica edeceğim. 

Hariciye 'leiilimizio sütıelli 
alkıtlnla karşılanan bu. bc)98· 
nalana müteakib mezliür ı...n 
liyıhası müullerıe ve kabul . 
edilerek Cuma günü tep&.n
mak üı:trıe içtim• niı.ayet 
v erilm i ştİI'. 

kendisinden ne şekilde ini.ikam 
almak istedijini anladı. Vikon
tun bu ç.irlrin barell8tlerini 
görm~mek için gözlerini Jt .. 
patmak istedi. Fakat ltu .. 
zusunu tatbik kudretini keJlfıo 
disinde bulamadı. 

r;>oktor, Gizelin mukabele 
ve mukavemet etmiy,ecel;jni 
tahmin etti. Buna maddetea 
imkin yoktu. Zaten aual' ve 
ne suretle kendisini ra~dafaa 
edebilecrekti? Buı herif, •hti 
bir goril kadar kuvvetti ve 
vaziyet hft ciKetten. kendi 
lehine i'6i. 

Doktor, bu tahmininde al· 
dandıtım çalaulı anl.dt. GizeL 
zalim •cıı1111n elindnı kar' 
tulmaılc içia büaiia lmdralini 
..w. bır pndı .,,.. 
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Cemiyetin oku
ma meselesi 
Sögliyen: Nurullah Ataç 
Geçenler.de Nusret Safa Coş· 

icun gençlerin ve Türk cemi· 
Yetinin okuyup okumadığı me· 
selesi üzerinde bir anket yap
mış ve muhtelif fikir adamla
'l'ına aşağıdaki suali sormuştur: 
"Gençlerimizin okumadıkların
dan bahsediliyor. Bu .okuma
maz.lığı bütün biT cemiyete 
kadar şümullendiren l>azı id
dialar var. Sizin bu husustaki 
.fikriniz nedir?,, 

urullab Ataç ,şu .c~vabı 

\Vermiştir: 

Nurullah Ataçm cevabı: 
" Bir memlekette kitap 

.okunması için o memleketin 
klasik bir edebiyatı, yeni mek
teplerde okutulan bir edebi
yatı bulunması lazımdır. Bizde 
böyle bir şey yoktur. Bir Türk 
lisesinde edebiyat muallimi 
talebeyi filan kitapları oku
makla mükellef tutamaz. Harı
gilerinin okunmasını mechuri 
kılacak? .. Divan edebiyatımızı 
mı? ... Onu talebenin anlama
sına imkan yoktur. Gerek li
san, gerek zevk tamamen de
ğişmiştir. Lisanın ve zevkin 
değişmiş ol~asına rağmen bu 
sıkıntıyı, uzun uzun çalışmayı 

göze alarak okumaları tavsiye 
olunabilir. Fakat bizim divan 
edebiyatımızdaki zihniyet bu
günün zihniyetine uymadığın
dan ve edebiyatın gayesi de 
"san'at san'at içindir!" dese 
dahi insanın hayatı anlatmak 
olduğundan onları, yani di
vanları !okumamıza ihtiyaç 
yoktur. Kitap okuyan mem
leketlerde mesela F ransada, 
lngilterede muallim talebesini 
filan ve falan şairleri, roman
cıl~rı okumakla mükellef tuta· 
bilir. Böylece kitap okumıya 
alışan çocuklar sonradan bu 
işe devam ederler. San'atın, 
edebiyatın faydasını anlatmak 
çok zor, hatta imkansızdır. 
Çünkü onların doğrudan doğ
ruya bir faydası yoktur. Bize 
verdiği zenginlik ölçülemez. Bir 
adama filan yemek kitabını 
okursan daha iyi olur diyebi
lirsiniz. Ve bu müspet bir 
fayda olur. Halbuki filan ro· 
man veya şiir kitabını oku
makta böyle tayin edebilece
ğimiz bir fayda yoktur. Onla
rın ne faydası olduğu zaten 
okumıya alışmış kimseler tara
fından ispatına ihtiyaç olmı
yan bir hakikat şeklinde bili· 
nir. Bunun içindir ki çocukları 
okumamıya alışmış bir mem
lekette bir takım sun'i çare
lerle, okumak zevkinin teessüs 
edileceğini de sanmıyorum. 

Bizde de bir klasik edebiyat 
teessüs etmeden, yani okun
ması mekteplerde, muallimler 
tarafından tavsiye edilebilecek 
kitaplar yazılmadan okumak 
zevkini tamime imkan yoktur. 
Bil başka mesele var: Deni
lebiliı ki eski kitaplar okun
muyor anına yenilerini tavsiye 
etmek kabÜlir. Hayır!.. Çiln
kü mektepte rnıallimin tale
besini okumakla niil~Jlef tu
tacağı eserler giizelliği bugün 
cemiyet tarafından t8sdik edil· 
miş eserlerdir. Ben bugün ya
~ıyan filan şairin veya roman
cının eserını beğenebilirim. 
Herkese tavsiye etmem de ka. 
bildir. Fakat onun güıelliği
nin cemiyet tarafından tasdik 
edilip edilmiyeceğini bilemem. 
Bunurı içindir lci kimseyi onu 
okumıya icbar edemem. Ara
da zaman pçer, bizim bu· 

ANADOLU --m=.!m="'r--:.:::-......., - -,.;..~ 

Yaz geliyor .. 

""""'. """... . -· .. ) ' . ' li' .. ' . 
I '\, ..,t• '1'.ri; 

Havalar ısınmağa başladı. Yakında, mt"şhur 'dünya plajları, 
zenginlerin: kahkahalaril~ çı.ılıyacak ve bu arada, maruf yıldız
lar, şurada burada gÖ7.ükerek sürprizler yapacaklardır .. 

Yukarıda; meşhur Norma Chearerle onun çok yakın dostu 
Merle Oberon, _Hollivud plajlarında bir gezintide.S?özüküyor .. 

Senenin bize ne şekilde mayolar hazırlıyacağını düşünen 
l\merikalılar, aynı zama"nda maruf yıldızların nerelere ,gidecek. 
erini de araştırıyorlar. 

Çocuklar ve filim 

Sağda meşhur aliistlerden Virgina Veidele; solda 
Freddie Barlholomev 

Ecnebi dillerde bir darbı- tık çocuk değildir. Mesela 
mesel vardır: "Çocuk bir hü- Ceki Koğan gibi! 
kümdardır, fakat her hüküm· Evet, çocuk bi:lıassa sah-
dar gibi hükümdarlığının kıy- nede, filim sahnesinde bir hü-
met ve derecesini bilmez!,, küındardır! Ve bu hükümdar-
Maamafih bir hükiimdar, bir lığı, hayatta olduğu gibi ça· 
gün gelir hazinelerinin, harem- buk gelip geçicidir!. Evelce 
!erinin, kudretinin derecesini sahnede çocuk nadir bir hari-
anlar, fakat çocuk, kudretinin ka demekti. Fal.:at şimdi, her 
derecesini anladığı Z<lman ar- sene f lım alemine bir ÇOK ÇO· 

cuklar ,.,irmektedir. Bunlar ara· 
smdan sabit yıldızlar yetiş
miyor diyeın~yiz. Şirlcy Tamil 
gibı! 

gün beğendiğimiz muharrirler 
ve eserleri senelere mukave
met edip te milli edebiyatımız 
diye yerleşirse o zaman onla
rın mekteplere girmesi, okun
malarının milli bir vecibe ol
ması kabildir. Kısacası ben 
bizde] klasik bir edebiyat te
şekkül etmeden halkta, genç· 
likte okuma "zevkinin uyunaca
ğına inanmıyorum. Evvela 
edebiyat yetişir sonra okuyucu 
gelir. Bugünün gençleri, dün
kü gün gençlerden belki az 
okuyor, çünkü dün bir klasik 
edebiyatımız vardı. Yani bi· 
zim eski şairlerimizin eserleri 
cemiyetin dünkü ideoJogyasına 
tevafuk ediyordu. 

Bittabi işin içinde iktısadi 
sebepler de var. Dünkü ço
cuk harçlığından kitap parası 
ayırabiliyordu. Bugünkü bu 
hususta daha çok zorluk çe
kiyor. Ucuz kitap basılması, 
hatta devletin bir takım kitap· 
}arı yok pahasına, belki be· 
dava dağıtması bu işi birar. 
düzeltebilir. Fakat deminden 
de söylediğim gibi bunun biz· 
de okuma zevkini yerle~tirme
~i bene~ kabil deiildir4 

Ponita Gravi/le 
Bunlar arasında Ceki Koo

per, Ceki Moor, sevimli Fred
di Bertolamov birer mevcu
diyet ve belki birer istikbal
dirler. 

Edit F ellov, "Patron kocam" 
da rolünü ibda etmiş bir kız
cağızdır. Bun ita Granvil de 
böyledir. Virjinya Veydler ya· 
man bir sinema çocuğudur. 

Küçük lngiliz Filip Frosti 
Kora Kollensi de unutmamak 
hakşinaslık olacaktır. 

.Taç giyme 
• • 

merasımın-

de sinema .. ........... __ _ 
12 Mayısta f ngiliz kralı 6 ıncı 

Corç taç giyecek, cihan resmi 
ve gayri resmi bir surette 
Londraya gidecek, bu meyan
da sinema operatörlerine de 
birçok iş çıkacaktır tabii! Fa
kat Vestministere kilisesine 
yalnız üç sinema ekipi kabul 
edilecektir. Bunlardan birincisi 
ilahicikrin bulunduğu kısımda, 
ikincisi kapının ~ark kısmında 
ve üçüncüsü de mihrap yanın
da bulunacaktır. 

Birçok fili CPlerden başka B. 
Natali Kalmüsiin yedi müte
hassısı tarafından renkli bir 
filim çevrilecek ve 2, 140,000 
franga mal olacaktır. 
~~~~~--~~~~~ 

Anna Bella ... 
Hala gözde! 

Hollivud şüphesizdir ki, ci
hanın en gel, geç hevesli bir 
yeridir. Orada nice yıldızlar 
gelmiş, geçrniş ve hep unutul-

muşturl Fakat bir takım yıl
dızlar, sanki "seyyare,, değil 
"sabite,, lerl Bu arada Marlen 
Ditrih, May Vest ve dilber 
Anna Bella en başta gelir. 

Anna Bella, önümüzdeki 
hafta yeni bir filiı~1de f ngilizcc 
Ving of the Morning filiminde 
kendisinden bahsettirecektir. 

Maruf ryıldızlardan Betti 
Cook geçen yıl Miami plajla
rında, böyle bir kıyafetle gö
zükmüştü ve bu arada, büyük 
Öir artist grubu ile bir filim 
çevirmişti .. Amerik..,n s·nema 
mecmuaları, bu münasebetle 
Bettiden uzun uzadıya bahse
diyorlar .. 

Veni netrlyat: 

Havacılık ve spor. 
Havacılık ve sporun 15 N\: 

san sayısı ~er ~am9nki ~iqi 
sevimli ve doyurucudur. f .ali~ 
Rıfkı Atayın (K~nqt SAqru) )'!: 

zısile Server ~iya Gijrev!nin 
Türk köyliisündek! havacıh~ 

alakasını canl~ndırftn (AfYgnlH 
Türkaslan) yaz!sı, Abidin. P~: 
verin (Dijnya hav~ orqul~rın~ 
umumi bir bakış) tetkiki, (Tay: 
yarecilık ve mektep), (lngit~efe 
bir hava b~skınına ~ğnırsa)1 
( Donanrna ve tpyyare ) gibi 
garp hava rrıuharrirlerinin pık: 
kate değer görüşlt:'rİj bu sa: 

yının kıymetli münd· ricatını 
tt'şkil etmektedir. Bütüıı okur: 
larımı~a tAvsiy~ eperiı . 

Kaybolan 
ufuklar/, 
• • • 

Frank Kafraııın bu fılnıı 
çok güzeldir; daha doğnJIU 
Birletik Amerikanın halka mı:ıh· 
sus en güzel romanını filim 
şekline sokmuştur. Bu ese'rin 
birçok sahnelerinde Everet 
Hortonun çok ince nükte ve 
cinaslarına tesadüf mümkün· 
dür, fakat eser bir komedi 

· değildir. Macera Çinôen, son 
ihtilallerden sahneler alai&lc 
başlar; t>ir lngiliz diplömltı 
kardeşi bir f ngiliz, bir Ame
rikan ve bir de kadınla tay
yareye biner. Çinli pilot bun· 
lan tenha dağlara, on Din metre 
uzaklara kaçn ır. Bura8i •Ti
bet. in muazzam ve esrarengiz 
saraylarının hayatı başlar. 

Filimin oaşlıca muvaffalcıyeti 
güzel Mis Jan Vyat sayesinde
dir. Resimde Ronafd Kolmanfa 
l5irlik'le görülmektedir. 

___ __;.__;__.......,~llllİ-lt• H .. ---~-------

Yıldızların :hususi hayatlarında elbise 
merakları ve akisleri. 

Sağda Anna Bella, :solda Ginger Roges, ortada üç ayrı kıyafette }an Harlofl ~ 
Yıldızların mahremiyet ve rına vukuf sahibi ~lduğumuz leri seviyorl1tr? Elbise nus~ 

hususiyetleri hepimizin daima halde, merak ve tecessüs ihti- sunda meyil ve hevesleri ne-
merakmı tarik etmiştir. Aşk rasımm bir türlü tatmin ede- dir? Diye de düşünür, dururuz! 
maceralarını dikkat ve a1aka miyoruz. Yıldızlar nelere me- B"f ld tahl·d h . ı yı ızı K ı ve er 
ıle takib elmiş ve aşk sırla- rak ediyorlar? Hangi yemek- t ğ k t k ki,: ·L 

==========:~::==~:::::=:::' =====·======== yap ı ım opya ar ı aStmt 
Ha... Jan Vitersin Şir)ey de Serj Graves tarafından bir iş olmuştur. ipekli v~ya 

Tample rakib olmak üzere canlandırılmıştır. boya ile bir Dınyel Oarrio, 
bulunduğunu da söylemeliyiz! * * * bir büyüle Garbo, Dir Jan Ha\'-

Amerika ve f ngiltereden Sinema sahnelerine çıkmış lov 'leya meŞhur altın sat1~ 
başka Fransada Bernard Op- çocuklar yanında, henüz sah- Vamp olmak müttı\c:ün mütlü? 
tal, küçük Sinen, dilber Pulet neye çıkmak fırsatını bulma· Maamafih, dilöer lca'riltfn• 
EJambert vardır. mış ve çıkarılmamış birço~ miz için elde ettiğimiz ISltt 

''iki çapkın,, filimini Klod istidatlar ve çocuklar oldu~u· esrın yatıyorll~ 
Bergon yaratmıştır; Kolet Bo· na şüphe etmemelidir. Sevimli ve güte1 Fr"1m 
rusi "Kalbsiz adam., da unu- Sinema yıldızlığının çocuk· sınema yıldızı Anna IMlfal, 
tulmaı hatıralar husule gelir· luk hayatından başlaması, islik· evine ço'k dii~ndiir; ıWı Sifi 
miştir. halde sinema artistlikinin fev- dii ve yülc$e1c bir zevkift' l!N 

"ÇapKtnlu harl>i,, her hal· kılade inkişafına delildir. - Liit/•11 ~ill1fll -
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Vanedik.Dokasının yeğeni dilber~~Kiyora,f. ilk 1 
şarkılarla uyanmıştı.. ı-----

Kapı vuruldu, oda hizmetçisi, bir mektub ve 
bir demet çiçekle içeriye girdi. 

ilci giinlülc kumın hulasası: 
Gemisinin yelkenleri bile kıp

brmızı, çok güzel ve çok .kahra· 
mao olduğu söylenen genç bir kah· 
nman lilremiştir. Bütün AkdeoU. 
de, Adalar denizinde, Adriyaıik <ıe

oiainde rivayetleri dolaşmaktadır. 
Veoedik Dokuı (Dogu) Antooi 

Jfhtinyani, yüzbaşı Ventoriya ile 
onun hak.kında konuşuyor. Yüzbaş•, 
ba Meçhul Korsanın Türk olduğu· 
na Ye Dokanın dayı ının kızı dil· 
her Kiyora de Rivayı ııevdi~ini, 

gemiıi ile liman önüne kadar gel· 
mek, kızın sarayrna gidib pencere· 
Iİae bir mektub, bir demek çiçek, 
D.>ka hitaben de bir mektub hı· 

r•kmak cesaretini gösterdiğini ııöy· 

lilyor. Mektubu veriyor. Meçhul 
Koraaıı, bunda aşkından bahsetmek· 
te ve yeğeni ile evlenmek istediği· 
ili. onun başka11na verilmesi takdi· 
riude itin kılıca dilıeceğini, nazi· 
Une bir tekilde ifade etmektedir. 
Doka, hiddet ve gaa b içindedir. 
Bn meydan oku)UŞ, onu çıldırta· 

cak gibidir. Yüzbaııya, Meçhul kor· 
um takib etme.ini ve kızın ni~ao· 
haı Dük Françeakoya da izdivacın 
teerü için haber verilmeıiai em· 
ıediyor. 

Yüzbaşı, Ventoriya, Doka 
Antoni Jüstinyaniyi selamladı: 

- Emredersiniz haşmetme
apl.. icabında bu uğurda öle· 
cetim, fakat Meçhul Korsanı 
diri olarak yakalamağa çalı· 
şacağım .. 

- Göreyim seni Ventoriyal. 
Dur, şu kağıdı al, icabında 
lizım olur .. 

Doka, sarı renkte, nefis, 
armalı bir kağıt uzattı. Burada 
ıöyle bir cümle vardı: 

• Venedik toprağında ve 
denizinde bulunan herkes, bu 
varakayı taşıyanın emrindedir.,, 

Ve cümlenin altında da Do· 
kanın mührü ve imzası gözii· 
küyordu. Yüzbaşı, bu fermanı 
aldı ve çıktı .. 

Doka, yalnız kalınca, pen· 
cereye doğru yürüdü .. 

- Bit felaket -diye mırıl
dandı· hiç bir şey yapabileceği 
yok amma, şüyu bulursa reza· 
let çıkacak.. Ailemin, Dokah
tımın etrafında bir Türk kor· 
sanının qk maceraları duyu
lacak •• Fakat yeğenimi nereden 
tanıyor?.. Nerede görmüş te 
aevmiş? .. Bu ne kepazeliktir?. 

Şehrin su sokaklarında Gon· 
dollar ağır ağır işliyordu. O, 
başım pencerenin çamına da
yamıf, kendisine meydan oku· 
yan o Meçhul Korsanı düşü. 

ridir; Stüdyoda işi olmadığı 
vakit kendi dairesinde kalır 
ve eberiya sade damalı yün· 
lü bir rob döpmbır giyer. An· 
na Bella, elbise ve tuvaletine 
çok meraklıdır. Bu husustaki 
ihtimamı meşhurdur. 

Jan Harlov, sabahları fazla 
dekolte pijamayı tercihen gi· 
yer. Öğleye doğru, koyu ve 
1fÖZ alıcı renkli ve gene kafi 
der~cede dekolte pijama ile 
bahçesinde gezinmeği sever. 

Ginyer Rojer vakıa pijamayı 
fena bulmaz. fakat ıub rob 
döpmbın her elbiseye ter· 
aı- eder. Daha doğrusu, bu 

------------nüyordu. Ona öyle bir darbe 
indirmek istiyordu ki... Fakat 
nasıl, nerede?. O deniz kur· 
dunu tutmak mümkün mü idi? 

Derin derin içini çekti ve 
pencereden uzaklaştı. 

Tam bu sırada odanın 

iki yan kapılarından biri, ses· 
sizce açıldı ve içeriye, Yunan 
tipinin bütün haşmetini taşı· 
yan biı kadın girdi .. Lüle lüle 
saçlalarını güzel bir çerçeve 
halinde başını süsleyen, göz
leri harikulade ve şahane parıl· 
tılarla dolu, omuzları ve kol
ları çıplak, incecik belinin 
üstünde göğüsleri, altında baş· 
döndüren kalçalan ile, bu ka· 
dm hakikaten çok sehhar ve 
cazibeli idi., 

Doka onu görünce, büyük 
bir neşe ve saadetle atıldı: 

- Siz... Siz sarayıma gel· 
diniz öyle mi Düşes irini .. Oh, 
ne saadeti. Bunu, artık bana 
yakınlaşmağa karar verdiğiniz 

şeklinde telakki edeceğim •. 
Genç kadın, gülüyordu: 
- Bir şey söylesem muhte· 

rem Doka! 
- Buyurun, emredin ... 
- Maalesef, demin burada 

konuştuklarınızın hepsini duy· 
muş bulunuyorum.. Beni affe· 
din.. Fakat Meçhul Korsana 
dokunmayın ... 

Doka kaşlarını çatar gibi 
oldu: 

- Onu nereden tanıyor· 
sunuz? 

- Adını işitiyorum muhte· 
rem Dokal. Ôyle bir kahraman 
ve öyle mahir bir korsanmış ki 
onu tutmanın imkanı yokmuş. 
Sonra, çok güzel bir genç 
imiş te .. 

- Fakat cüretinin derece· 
sini biliyorsunuz .. 

- Biliyorum Dokam, bili
yorum.. Maamafih herşey: em· 
rinize bağlıdır. 

Doka, karşıdaki kadının vü· 
cudunda sızan tatlı, gıcıklayıcı 
koku ile birdenbire: 

Neyse • dedi • sevgili 
Düşesi Bu ayrı bahis.. Fakat 

artık siz de benim kalbimi din· 
lemiyecek misiniz? 

Kırk beş yaşlarında olan 
Doka, birdenbire gençleşmiş, 
dinçleşivermişti. Büyük bir 
çeviklikle ve gözleri ateşlerle 
tutuşarak genç kadına dotru 
atıldı: 

- Çok değil... Bir öpücük .. 
bir ... öpücük ... 

Fakat kadın da, bir abu 
gibi sıçramış, diğer kapıyı 
açmıştı ve bu kapıdan, Doka· 
nın hemşiresinin dairelerine 
gidilirdi.. Genç kadın, elini 
dudaklarına götürdü: 

- Yaramazlık istemem sev· 
gili Dokam.. Elbet bir gün 
gelecek, senin olacağım. Fakat 
şimdilik biraz daha uslanmanı 
bekliyorum .• 

Doka, heyecanla 
doğru gitmek istedi, 
k•dın kaybolmuıtu. 

kapıya 
fakat 

Doka, 

denizden geçen ilk gondolun 
şarkısı ile uyanmış ve çıplak 
küçük ayaklarına bir terlik 
geçirerek, pencereye doğru 
gitmişti: 

- Oh, hava ne güzel!. 
Tabiat ne güzel!. 

Sırtında, Şam işlemesi, renk· 
li bir gecelik vardı. Pencereyi 
açarken elbisesinin yenlerin
den beyaz, düzgün kolları, 
harikulade bir güzellikle uzan· 
dılar. Göğsü, bütün tazeliği 
ve bahan ile hafifçe açıldı. 
Rüzgar, bu temiz, toz pembesi 
göğsii hafifçe öptü ve oradan 
vücudu dolaştı. 

Uzun, kumral saçları, omuz· 
larından aşağı, hafif dalgalarla 
düştüler. Güneş uykudan yeni 
uyanan yemyeşil gözlerirıi bol 
bir ışıkla yıkayınca, gülümsedi. 
Kaşlarım kaldırdı, gözltrini 
kapadı, içini çekti. 

On dokuz yaşının en nurlu, 
en sevdalı, en baharlı çağın· 
daydı. Bu sırada kapı hafifçe 
vuruldu, Kiyara başını çevirdi. 
Tatlı, müzik dolu bir sesle: 

- Giriniz!. 
Dedi. Gelen, oda hizmet

çisi idi. Hizmetçi, ufak, tefek, 
sevimli, zeki bir kızdı. Hanı
mını hürmetle selamladı, son· 
ra hafif bir fısıltı ile: 

- Sinorita · dedi · heni 
tekdir etmezseniz, bana darıl
mazsanız birşey vereceğim. 

Kiyara ona doğru yürüdü: 
- Ben sana hiç darıldım 

mı ki Ciyonal.. Haydi bakalım, 
ne vereceksen ver ve benim 
kahvaltımı buraya getir! 

Genç hizmetçi kız, bir ki· 
ğıd, bir de çiçek demeti uzattı. 

- Bu da kimden? Nişan· 
lımdansaf.. 

Birşey söyliyecek oldu, fa. 
kat derhal sustu. 

- Sonu var -
~~~--~----~~~~~ 

Varşovada 
Yahudi aleyhtarlığı 

artıyor 
Varşova, 28 (Radyo) -

Yahudi aleyhtarlığı devam 
etmektedir. Varşova yüksek 
ticaret mektebi rektörü Yahu· 
di taraftarlığı ile itham edil· 
miş ve çürük yumurtalarla 
taşlanmıştır. Talebenin nüma· 
yişini zabıta göz yaşı veren 
bombalar kullanmak suretile 
dağıtabilmiştir. 

Hindistanda 
Bir kabile dehalet etti 

Paris, 28 (Radyo) - Veri· 
len haberlere göre, Hindistan· 
daki hadise ve karışıklıklar 
Londranın nazarı dikkatini 
celbetmektcdir. Şimali Hin
distandan Londraya gelen ha· 
herler, asilerin Boya köprü· 
sünde su yollannı tahrip et· 
tiklerini bildirmektedir. 

Diğer bir habere göre de 
kamyonlara köylüler tarafın
dan birçok taarruzlar yapıl
maktadır. Maamafih Edmantel 

Futbolda nicin fena 
t 

neticeler alıyoruz?. 

Milli küme maçlarına birle· 
şik kulüplerin muhtelit kuvvet
lerinden doğan futbol takım· 
larile girdiğimiz halde umulan 
neticeleri alamıyoruz. 

Futbolda şansın yeri vardır. 
Fakat kimse iddia edemez ki 
bu oyun tamamen bir şans 
işidir. Milli küme maçlarına 

giren futbol takımlarımızın iz. 
mirde, kendi sahalarında ve 
taraftarları karşısında istenilen 
neticeleri alamamasının elbette 
bir takım sebepleri bulunuyor .. 

Heriki futbol takımımızın 
Ankara ve lstanbul takımlarına 
karşt oynadıkları oyunları göz 
önünde tutarak, fena netice 
almamızın sebeplerini şöylece 
hulasa edebiliriz: 

1 - Takımlarımız iyi an
trene edilmemiştir. 

2 -Takım teşkilinde hata 
ediliyor. 

3 - Oyuna tekaddüm eden 
günlerde futbolcuların ahvali 
ruhiyesi üzerinde işlenmiyor. 

4 - Oyun esnasında vazi· 
yeti görüp aksayan noktaları 

düzeltecek, oyunun cereyan 
tarzına göre tabiye kuracak 
kaptanlar yok. 

5 - Oyuna daima karşı 
tarafın heyecanı ve zaman 
zaman seyircilerin teşvik sa
daları hakimdir. Ftıtbolcular 

takım halinde ve devamlı su· 
rette kazanmak arzu ve basi· 
retile oynayamıyorlar. 

6 - Oyun hakemleri sureti 
umumiyede fenadır. 

Bu saydıklarım, başlıca göze 
çarpan kusurlardır. Filhakika, 
lzmirde birçok aylardanberi 
bir futbol antr,.nörü bulunduğu 
halde futbolcularımızın gerek 
tek başına, gerek takım ha· 
linde eski varlıklarından da 
kaybetmiş olduklan sarahaten 
görünmektedir. 

Heveskarlar bilirler ki, fut· 
bolun bilgi ve mümareseye 
hitab eden bir tekniği, karşı· 
daki takımın oyun tarzına, 
kuvvetli ve zayıf taraflarına, 
oyunda yapılan tahavvüllere 
nazaran değişen ve takım ha
linde tatbik edilen bir taktiği 
vardır. Bunları öğretecek ve 
tatbik ettirecek de antrenör· 
lerdir. 

Bizim futbolcular geçen se· 
neler içinde kendi kendilerine 
çalıştıkları halde teknik ve 
taktik itibarile nisbeten daha 
anlayışh idiler. Şimdi görüyo
ruz ki aynı elemanlar antrenör 
tarafından çalışhnlmalarma 
rağmen kendilerinden bekle· 
nen oyunu oynayamıyorlar. 

Bundan çıkarılacak netice 
basittir: Ya antrenör çalışhr· 
masanı bilmiyor, yahudda mun· 
tazam çalışılmıyor. 

Takımların teşkilinde isabet 
olmadığı ve hemen her maçta 
aksıyan birçok noktaları bu· 
lunduğu görülmektedir. Hatta 
o kadar ki, yaşlı ve antren· 
mansız olduklarından dolayı 
koşamıyan, oynıyamıyan bir 
kısım oyuncular ısrarla takı· 
ma alınmaktadır. 

Halbuki birleşik kulüplerin 
elinde birçok genç ve faal 
elemanlar vardır. Fudbol da· 
imi bir hareket ve mücadele 

una "'re "t 1 bir 
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memesi ve bu suretle takımın 
bir kısım hatlarının hareketsiz 
bir halde bırakılması şayanı 
hayret bir idaresizliktir. 

Bir taraftan, müdafaa veya 
muavin hattında daha çok mu· 
vaff ak olacağı belli bazı fud· 
bolcular, hücum hattına alın
makta, bunlar da gol atmak 
sevdasına dalıp oyunun en 
güzel fırsatlarını boşa çıkar· 
maktad ı rlar. 

Bı lhassa amatör fudbolda, 
sporcuların vücud antrenman
ları kadar ruhi bakımdan ha· 
zırlanmalarının da büyük te· 
siri vardır. Bunun için de oyu
na tekaddüm eden gün ve sa· 
atlerde idareciler, takım efra· 
dına toplu bir halde! ve mün-
feriden iyi, basiretli oynamak, 
kazanmak arzu ve heyecanını 
aşılarlarlar. 

Müsabakanın yapılacağı da· 
kikada at koşusundan gelen, 
yahut ta oyun oynamak için 
nazlanan fudbolculardan ran· 
dıman alınamıyacağı gibi, bun· 
lar diğer arkadaşlarının ahvali 
ruhiyesi üzerinde de menfi te
sir yapar. 

Bir fudbol maçına maçına 
ne kadar hazırlıklı ve he~aplı 
çıkılırsa çıkılsın, oyun daima 
istenen cereyanı takip edemez. 
Bazan, evciden yapılan hesap· 
lar tatbik sahası bulamadığı 
gibi, bazan da tahminin fev· 
kinde müessir ve faydalı ola· 
bilir. Her dakika değişik va-
ziyetler meydana gelen fud· 
bolda, takım kaptanları kuv· 
vetli bir görüş ve disiplin ile 
takımın ve ferdlerin oyun tar· 
zına hakim olmalıdır. Kendi 
haline bırakılan bir takım sa· 
rih bir galibiyetten kötü bir 
mağlubiyt:te sürüklenebilir. Bi· 
zim takımların sürüklendiği 
gibi. .. 

Milli küme maçlarında son 
mağlubiyetlerimizin başlıca se· 
hepleri, iizerinde durduğumuz 
bu noktalardır. 

Elimizde kıymetli ve müs
teid birçok elemanlar var. Kar· 
şımıza çıkan takımlara, bil· 
hassa hiç te iyi fudbol oyna· 
mıyan lstanbul takımlanna 
karşı bu elemanlarla çok daha 
güzel neticeler almak müm
kündür. 

Gerçi bu maçlarda gördü· 
ğümüz hakemler de sureti 
umumiyede bilgisiz ve zayıf 
idiler. Fakat hepsinin de aley
himize hareket ettiğini iddia 
edemeyiz. 

Fudbolda iyi netice almak 
için şansı ve hakemi ikinci 
plane bırakıp evelemirde, iyi 
çalışmak, hazırlanmak, oyunun 
devamınca. itidal ve basireti, 
kazanmak heyecanım kaybet· 
memek lazımdır. 
...... lll!lllm ........ ~~· 

Acele sabhk 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik İngiliz 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. 

lzmirde Kestane pazann
da 22 numarada makineci 

MAHKEMELERDE: 

Dayaktan mı ölm 
Cumaovası nahiyesinin S 

dı köyünde Ahmed dayıyı d 
verek ölümüne sebebiyf'!t v 

mekle maznun köy muh 
Hasanın muhakemesine, d 
şehrimiz ağırceza mahkem 

sinde devam edilecekti. ôl 
mün dövülmeden ileri reli 

gelmediği hakkında lstanbul 
ttbbıadli müessesinden beki 

~en rapor gelmediği için m 
hakeme başka b.r güne bıra 
kılmıştır. 

Zimmet daoaıı 
Zimmetlerine para geçir· 

mekle maznun Basmane ma· 

liye tahsil şubesi tebliğ me• 
muru Bay Şükrü ile arkadaşl 
rının muhakemeler•ne dün ağır 
cezada devam edilmiştir. Ge· 

çen celsede mahkemece maz· 
nun Şükrünün suçuna aid üç 
makbuzun tetkik edilmek üzere 
deftarJıktan istenmesi kararlaş· 
tırılmıştı. Bu makbuzlar henüz 
mahkemeye gelmemiş oldu
ğundan yalnız maznun Şükrü· 
nün 200 lira kefaletle salıve
rilm~sine karar verilmiş, mu· 
hakemenin devamı başka bir 
güne bırakılmıştır. 

KUçUk Sofi nasıl boGulmut 
Turanda kızı küçük Sofinin 

dikkatsizlik ve tedbirsizlik ne· 
ticesi denize düşerek botul· 
masına sebebiyet vermekle 
maznun B. Kamil Krepi karısı 
Bn. Madelenin muhakemesine 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. Bu 
celsede vak'a esnasında evde 
aşçı olarak çalışan B. Mustafa 
şahit sıfatile dinlenecekti. Za
bıtaca arandığı halde buluna· 
mamış olduğundan sorgu bi
kimliğinde vermiş oldutu ye
minli ifadesi okunmuıtur. Mus· 
tafa ifadesinde, su almak için 
sokağa çıktığı sırada kazanın 
vukubulmuş olduğunu, eve 
döndüğü vakit küçük Sofiye 
teneffüs yapıldığını gördüğünü 
bildiriyordu. Müddeiumuminin 
mütaleasını serdetmesi için 
muhakeme, başka bir güne 
bırakıldı. 

Londrada 
Kalabahk gittikçe artlyor 

Londra, 28 (Radyo) - Taç 
giyme merasımı dolayısile 
Londrada kalabalık gittıkçe 

artmaktadır. 
Dün kral Jorj, Vindsor sa· 

rayından motörbot ile bir ge
zinti yapmış ve halk tarafın· 
dan şiddetle alkışlanmıştır. 

B8)ındır sulh hukuk hikim· 
liğinden: 

Bayındmn Çırpı köyünde 
oturan ve berayı tedavi gittiği 
lsviçre verem hastahanesinde 
ölen Aksekinin Çimi köyünden 
Arif oğlu Niyazinin varisleri 

belli oluncaya kadar mirasının 
doğrudan doğruya Çırpı >m
yünde oturur Aksekinin (;eriş 
köyünden Hasan oğl•J Musta
fanın idare etmesi için 22 /3/ 
937 tarih ve 112/31 sayılı 
ilamla Kayım tayinine karar 
veril ~ ~işse de terekeye kanu· 
nul(=» medeninin 533 cü madde· 
sine tevfikan el konmuş ve 
ölü Niyazinin varisleri de 
teayyün etmiş olduğundan 
kayım tayinine mahal olma· 
dığına karar verilmiş ve mad
dei mezkQr hükmüne göre 
mirasın doğrudan dotruJa 
idaresi için 19 / 41 931 tari 
hinde başkatip Hasan Hekim-
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ark demiryolları, askeri ve ~siyasi 
noktai nazardan büyük bir 

ehemmiyeti haizdir 
- Btqı 1 inci salıi/ed ~ -
Tabii bizim zamanımızda ya
pılmıf olan ilk mukavele 929 
Qlukavelesidir. 

929 mukavelesinde eksik 
ı.olan maddelere işaret etmek 
bu;ün alınan neticeyi kıymet
lendirmeic için bir vasıta ad
dolunabilir. Bunu eski Nafıa 
Vekili Recep Peker izaha 

muhtaç adde derek o da -eski 
mukavelenin kabili istihsal 
olan en iyi netice olduğunu 
izah etmeğe çalaştı. 

Zannediyorum ki, her iki 
arkadaşımızan esas noktada 
hakkı varClır. Biri diA'erinin 
i.tini hafif görmüşse veya bu 
manada teJikki edilecek bir 
söz ka~ırmışsa bir bata et· 
miştir. O da, öbürü de hata 
.etmiş olabilir. 

Hakikat ıudur: 
929 mukavelesi o şerait 

altında istihsali kabil olan 
azami bir neticedir. Bu muka
-vele 927 de Meclise verilmiş
tir. 927 daha bizim Anadolu 
hattını dahi sabn almadıjımız 

·, .• ,9ir zamandır. Hiçbir battı 
sat~ almamııız, bir ıirketle 
temas etmemifiz, henüz şir· 
ketlerle Lozan muahedesinin 
mecburi mütemmimi o!an rea· 
daptasyon abkimmı tatbik 
etmek istiyoruz. 927 henüz 
düyunuumumiye meselesinin 
kimilen açık oldutu bir za. 
mandar. Yani düyunuumumi· 
yenin altın esası üzerine tedi· 
ye olunmua ve bizim nokai 
nazarlanmızca kiğıd para üze· 
rinden tediye olunması müna· 
kaşası, 928 mukavelesile daha 
ilk neticesine varmamıştı. Bu 
şerait altında 927 de muka· 
vele Meclise savkolunmuştur. 

Meclis bunu tetkik etmiştir, 
denilemez. Bu mukavele mec· 
listen 929 da çıktı. Mecliste 
iki sene kaldı. Bugün mütale· 
alarile bizi pek müstefit eden 
arkadaşlarımın hepsi o zaman 
bu mukavele üzerinde çalış· 
mış olacaklardır. Ve fikir söy· 
liyebilecek mühim makamlarda 
bulunuyorlardı. Geniş mikyasta 
vazifedardılar. 

B. Ali Çetinkaya parti 
grup şefi ve büdçe encüme· 
ninde idi. iki sene zarfında 
tetkik ~tmek için elbette va· 
kit bulmuştur. Kayseri saylavı 
Hasan Ferit Nafıa encüme· 
ninde azadır. Şu kadar sene 
şark şimendiferlerinde hukuk 
rnüpvirliği yaptıktan sonra 
gelmiftir. Bu mesele üzerinde 
hizmet edecek vaziyette idi. 
~ Aydm büdçe encüme· 
n~e mazfiR muhaaniri idi. 
Salih Vahid ber~ber "1;!. meı· 
eleyi tetkik eblaek içiıa ayrıl.'1 
memur edilmişlerdir. Raporları 
vll'Clır. 

Bu arkadaşlar ve biz çok 
şükür hayattayız. Senelerce 
tetkik etmiş bulunuyoruz. O 
şerait altında 8. al. MecI;.ine 
esiri mukavelenin kabili iftih. 
sal bir netice oJdutunu .c>yle· 
miltik. 

Arkadaşlar, mukavele deni· 
len 1111 çok nankör birteydir :
l~dan bir dakik• evel 

• YI imza ediliyor veJ8 kıybo
. "luyor dendiği zaman bin müı· 
~ elde •en neticenin 

luk bulunabilir. imzasından 
bir saat sonra da yüzüne ba
kılmaz birşeydir. Çünkü bir 
çok ~ahili istihsal görülen 
şeyler istihsal olunmamıştır. 

(Alkışlar) 
Bugünkü mevzular üzerinde 

o zaman da çok münakaşa 

geçti. SaLın alma hususunda 
sarahat yoktur. Niçin yoktur? 
Elbette bu mukavelede atiyen 
satın alma ihtimalini düşünerek 
bir takım hükümler koymak 
iyi olacaktı. Niçin konulmamış, 

akla mı gelmemiş? B. Recebin 
notu bu işde emek sarfedil 
diğini göstermektedir. Biz mu· 
kavelede ileride satın alma ih· 
timaline karşı devlete müsaid 
olacak hllküô'ıler koymağa ça· 
lışmışız. Sonra Hukuk Müşa· 
v'irile konuşan Nafıa Vekili 
gelmiş ve demiş ki: 

Emek sarfettik. Şimdi sa· 
tm alma hususunda bir hüküm 
koymata kalkışsak devlet aley· 
hine bir neticeye müncer ola· 
bilir O halde satın alma nok· 
tasından bugün devlete müsaid 
hükümler koymata imkan gö· 
rülmüyor. Umumi ahkam da· 
hilinde kalarak devletin esas 
hakkında istifade ederek satın 
alma meselesini başka bir za· 
man ileri sürmek yolunu der· 
piş edelim. Bu makul hareketi 
görmemek haksızlıktır. 

13 üncü madde için arka· 
daşlar arasında bu madde sa· 
tan alma hakkını veriyor. Ve
ya vermiyor, gibi münakaşalar 
geçti. Bizim kanaatimizce 13 
cü madde üzerinde satın al· 
madan bahsolunması bizim 
için meseleyi tekrar mevzuu 
bahsetmeğe imkan verir. Bu· 
nu kabul etmemek zuhuldür. 
Satın almağı ilerde ş.a şerait 
altında yapacağız gibi bir hü· 
küm konmaması Bay Ali Çe
tinkayaya hak veriyor ki sara· 
hat yoktur. 

Bay Recep Pekerin söyle· 
diği: 

Biz o zaman frank mese· 
lesini kağıt para üzerinden 
hesap ederiz, demişiz. Onlar 
da altm üzerinden demişler. 
Onlar demiş ki: Siz bu hattı 
şu zamana kadar satın ala· 
mazsınız. Biz demişiz ki; imti· 
yaz müddeti şu zamanda bi· 
tecektir. Biz bunu sahn ala
biliriz. 

Her iki tar~f bunları kabul 
etmemiştir. Fakat:nasıl ayrıla· 
catız. Ayrılırken hiç bahset· 
memek bizim teklifin reddi mi? 
Onların teklifinin reddi mi? 
mahiyetinde telakki olunacak? 

Hukukçuların tedbirleri çok· 
tur. Nihayet hukukçular her 
iki tarafın bu sözlerini mevzu 
bahsettikten sonra bir neticeye 
varılmadan ayrılmanın her iki 
ta';af aleyhine bir mana çıkar· 
marl!ası için iki tarafın noktai 
nazarına kaydetmişlerdir. Bizim 
no~f nazarımız o demektir ki, 
devlet ileride satın alma hak· 
kım muhafaza eder. Ve onu 
mevzubahs edtrken frank hu· 
susu ortaya çıkarsa onda altm 
meselesi kabul edilmiyerelc 
diler bir •evzu · üzerinde ce· 
vap vetmelc hakkını muhafaza 
ediyor. 

Bunlar hukuk müpvirleri 
tarafından tabiatile alınan ted-

Recep Peker mülihazatını 
söylerken devletin hakkı hü· 
kümranisine istinaden rasa 
hakkı gibi zı.yıf bir noktadan 
fazla bu nokta üzerinde ısrar 
etti. Söylemeğe mecburum ki 
devletin hakkı hükümranisine 
istinad eden esas satın alma 
hakkı zayıf bir hak değildir. 
Belki bütün hakların astünde 
gelen bir haktır. 

Onun için hararetli müna· 
kaşalar esnasında tasavvur et· 
tiğiıniz manalardan daha ileri 
gelen sözlerin mübalağa edil
memesini bu münesebetle mev· 
zuubahs etmek isterim. 

Kezalik şirketler hakkında 
burada birçok sözler söylen· 
miştir. Şirketlere şöyle yaptık, 
böyte yapacağız denildi. 

Arkadaşlar, hepimiz size 
karşı mes'ul mevkideyiz. He· 
pımızın vaziyeti, hükumetin 
vaziyet, şirketlerin vaıiyeti 
kanunlarla, hükümlerle bağlı· 
dır. Bizim bu mevzuda söyle· 
diklerimiz kanunların devlete 
verdiği hakkı hulus ile takip 
edeceğimizden ibarettir. Bu 
vazifemizdir. O şirketlerden 
de mukavele ile bağlı o1duk
ıarı vazijelerini yapmalarını 
takip edeceğiz. Yani biz ve 
onlar umumi ve hususi hü· 
kümlerle bağlıyız. Ali Çetin· 
kaya arkadaşımlZln şirketler 
hakkındaki siyasetimize aid 
olan sözlerind .. n fazla bir 
m&na çıkarmamanızı rica ede· 
rim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Hepimiz mukavelelerin ah· 
kamı dairesindeyiz. Bütün bu 
münakaşalar 937 mukavelesi· 
nin meclisin tasdikin~ arzolun· 
ması münasebetile geliyor. 
Nasıl 929 mukavelesinin mü· 
nakaşası bir gün B. M. Mec
lisini ve efkaraumumiyeyi iş· 

gal etti ise 937 mukavelesinin 
de bir gün B. M. Meclisinde 
birçok zevkli ve hararetli mü· 
nakaşalara mevzu olması 
mümkündür. 

Gerek Recep Pekerin ve 
gerek Ali Çetinkayanm vücu· 
de getirdikleri işlerin iyi ta· 
rafları arkadaşlarımın amma 
mes'ul taraflarına iştirak ederim. 
Ve onlardan daha evel gelirim. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar, 
bravo sesleri.) 

Size 937 mukavelesinde bi· 
zi ileride nasıl tenkid ede· 
ceklerini görmüyor olmadığı· 
mı ayrıca arzetmek isterim. 
937 mukavelesini pahalı alı
yoruz. Bunu istikbal bize söy· 
liyecektir. 937 mukavelesini 
gerek bunca senelik tecrübe· 
mize gerekse diğer hatlara 
nisbetle sıkı bir surette mu· 
kayese edecek müstakbel he· 
sapçı bu hattı bizim pahalı 
aldığımızı söyliyecektir. 

Arkadaşlar, Sermayeye, fa· 
ize, mali hususlara mesela 0o 

7 yerine yüzde 5 faiz gibi 
bir takım notlar vardır ki, bir 
münekkid bu kadar tecrübe· 
den sonra bunu ismet lnönü 
hükümeti nasıl yapmış diye 
söyliyecektir. 

Bugün arkadaşımın verditi 
izahattan da gördünüz ki 937 
mukavelesi uz-=n bir maziden 
gelmektedir. istikbalin ~nlcid 
edeccti bir nokta da ıudur: 

· ı daki muna· 

kaşalardan 937 mukavelr.sinin 
her iki vekil tarafından aynı 
şekilde ve iyi bir ıurette an· 
la~ılmış olduğu efkarıumumi· 
ye nazannda müphem, şüp· 
heli kalmıştır. 

Her ikisinin anlamadığı bir 
ta:>tım yerler var. Ve tama· 
mile anlamadıkları halde o 
mukaveleye istinaden gtne 
müzakere idare olunmdştur. 
Bu şartlar altında tam ve en 
iyi neticelerin alındığı daima 
münakaşa götürür. istikbalin 
bu suallerine cevap veriyorum: 

Biz 937 mukevelesinin her 
şeklinde satın alma hakkı var· 
dır. Frank altmdır veya ka· 
ğıttır taraflarını bilerek takib 
ettik. Bütün mütaleaları kıy
metleri derecesinde gözönüne 
aldık. Netice olarak vardığı· 

mız karar Şark şimendifer hat
ta•ın size teklif ettiğimiz an· 
laşma neticesinde alınmasmm 
faydası vardar. 

Devlet bunca sene teahhur 
etmiş olan ve bu memleket 
için lüzumlu ve faydalı olan 
bu hattı satın almalıdır. iki 
üç sene daha beklemekten 
hattın üzerinde vücude gele· 
cek tahribatla daha fazla za· 
rarla olacağız neticesine var
dık. Çünkü şirket gideceğim 
diye buraya fazla para sarf et· 
memiştir. Ve etmiyecektir. Bu 
beşeri ve tabii bir hadisedir. 
Bir gün eline geçecek olan 
bir malı devletin bir an evel 
alması onun daha ziyade tah· 
rip olunmaması için faydalıdır. 

Demek ki bunun satın alınma· 
sında mali noktai nazc.rdan 
da faydamız vardır. 

Arkadaşlar, Avrupa hudu· 
dundan ta Türkiyeoin öteki 
hududuna kadar giden şimen
diferin satın alma meselesi 
tesadüfen Bay Ali Çetinkaya· 
nın, ismet lnönünün, Bay Re· 
cep Pelcerin kendi marifeti 
olarak yapılabilmiş bir estr 
olmaktan çok daha büyük bir 
şeydir. (Bravo sesleri) 

Anadolu hattı için devlet· 
ler Türlciyenin eline geçmesin 
diye hayli siyasi tedbirler al· 
mışlar ve Adana mmtakasın· 
da bulunan bütün hatta satın! 
aldığımız zaman bunu elde 
etmek için pek çok zorluklar 
çıkmışhr. Parayı ödediğimiz 
halde bunu fiilen işgal edebil· 
mek için büyük güçlüklerle 
karşılaştık. Nihayet Şark hatta 
kalmıştı, Cumhuriyetin 13 · 14 
üncü senelerinde büyük müna· 
kaşalardan sonra bunu da ta
hakkuk ettirmiş bulunuyoruz. 
Demek ki, baştan nihayete ka· 

dar büytik bir ana 'demiryolunun 
tamamile devletin eline geç· 
mesi Cumhuriyetin ilk yılın· 
danberi takih olunan siyase· 
tin B. M. Meclisi ve onun 
icra kuvvetlerinin şuurla ve 
isabetle takib ettikleri ana 
prensibin hem iktısıdi sahada 
hem siyaset sahasında tama
mile tasdik ve teslim edilmesi 
neticesinde alınmıştır. 

Şimdi bu son hattın uçsuz 
kalan Şark demiryollarmın da 

bir an evel devletin eline geç· 
mesi teahhuru caiz olmıyan 
bir vazifedir. Bunu ele almak· 
taki fayda diler bütün müli· 
hazaların üstündedir. Bu hat 

iz mir 

No. 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Lir&l 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 

Sinekli c. bila No. 4 dekar 595 M. tarla 10 
,, ,, ., ,, 18 ,, 380 M. bahçe 95 

Kahramanlar Sepetçi S. 47 No. lu ev 42 
Burnava Türkmen S. 59 eski 31 yeni No. lu ev 2S 
Şehitler Altan S. 23 1aj No. lu ev 50 
Buca Zafer S. 50 taj No. lu kahvehane 24 
Ahmetağa şehitler 54 eski 7 yeni No. lu depo mahzen 60 
Karşıyaka Selamet S. 8 eski ve taj No. lu ev 30 
Kemeraltı C. 302, 306 eski No. lu dükkan 305 
Kahramanlar meydan S. 7 eski 11 taj No. lu ev 62 

182 Mersinli Burnava C. 28/2 eski 54 taj No. lu ahır 18 
·1a3 Darağaç Sepetçi S. bili No. lu 6 dekar tarla 18 
184 Gaziler Kemer C. 208/2 eski 216/1 No. lu ahır 3S 
185 Tepecik Halkapınar bila No. lu 3 dekar bahçe 65 

Yukanda emvalin senelik icarları 15 gün müdd~tlc arttır· 

maya konulmuştur. ihalesi 13/5/937 perşembe günü saat IS 
tedir. Taliplerin Milli F.mlik Müdürlüğüne müracaatları. 29 10 

lzmir inhisarlar baş müdür
lüğünden: 

Darağaç müskirat deposunda mevcut 262,950 kilo bakır 

taktir alatile 25 adet bakır kazan 34 kilo kurşun boru par
çası, bir tane alaveralı tulumba pazarlıkla satalacakbr. 

Teminatı 19,38 liradır. isteklilerin 5/5/937 günü saat 15 de 
baş müdürlüğümüzdeki komisyona ge]meleri. 1312 , 

Gazi Bulvarında 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

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

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

Eczacı ve tabip 
allnacaktır 

Askeri fabrikalar 
umum miidiirlii· 
ğiinden: 
Ankara civannda Kayaş, Küçük Yoıgad ve Erzurumda kul

lanılmak üzere bir operatör ile iki tabip ve bir eczacı alına
caktır. isteklilerin istida ve vesikalari~e umum müdür1üte mü· 
racaatları. 29 3 7 11 15 1263 

askeri ve siyasi noktai nazar· 
dan hususi bir ehemmiyeti ha· 
izdir. Bu sözleri biz istikbalde 
(bizi dediğim zaman sırf ken· 
dimi kastediyorum) yapılan 
bu mukavelenin zayıf tarafları 
için tenkid lütfunda buluna· 
cak nesillere cevab olmak 
üzere söylüyorum. 

Kendilerinin hatırana gele· 
bilecek daha iyi ve daha et· 
rafla neler varsa bunların hep· 
sini görmcj'e çalııtık. Ve eslci 
mukavelelerde bana taalluk 
eden noktalardan anlaşılıyor 
ki vazife haricinde bulundu· 
tumuı yerlerde de arkadaşla· 
rımızan hizmetine daima hazır 
bulunduk. Bütün bu şerait bir 

araya getirildikten 10nra hulusile, 
ııdkile .nasıl 929 mukavelesi· 

nin çıkmasını büyük meclise 
teklif etmişsek 927 mukavele· 
sinin tasdık olunmasını, şark 
şimendifer hattının devlet eli· 
ne geçmesini bu memleketin 
menfaatine muvalık iyi bir iş 
addediyoruz. Muvaffakıyet B. 
M. Medisinin olacaktır. Bunu 
tasvip buyurmamzı rica ede
rım. 

Arkadaşlar, ümit ederim ki 
bütün bu münakatalar efkin 
umumiyede meselenin etr.afh 
tetkik olunarak 8: M. Mecli
sinde huzurla karar verildiji 
hakkında yeni bir teminat ne
şesi husule getirsin. Ve büyük 
meclisin hafızasında bütün bı 
münakatadan etlenceli bir ha
tıra kalsın. (Bravo aealeri, fid· 
detlı ve ıurelch alkışlar). 
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F r atem S perc 0 ~11111111111111111111111ııı11111111111111111111111111111111ı11ı11111111ıııı111111 11111111111111ıı1111111111111111ı11111111ı11111111111111ı11ı111111111111 = ~ "' 
Vapur Acentası =: Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri = Bütün dünyaca tanınmış 

ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ;; R O Y A L 
KUMPANYASI = _ 

S/S "GANYMEDES" va· - -
puru 20Mayıs1937 de bek·= Ham<dlü Ntü~lhleit ra1rtı~a1r = 
l<>nmektc olup AMSTERDAM, = V ~ -
ROTTERDAM veHAMBURG --s = 
lim·;~;Ni;~tk~~,~~~· - ıhhat Eczahanesi: 
LINIEN KUMPANYASINfN - -

SiS "GUNBORG,, vapuru = d b J -
30 Nisan 937 de limanımıza = n e ll Un Uf• = 
gelerek ROTTERDAM, HAM 8 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJi 

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

Ege mmtakası 
acentası Peştemal
c ılarda 77.79 Nu
marada Slemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. BURG, GDYNIA ve SKAN

DINAVIA limanlarına yükle· 
yecek. M. TEVFiK BA YKFNT Tele. r 

3332 1 r 
M/S "ERLAND,, motörü 

28 Mayıs 937 de beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN· 
DINAVIA limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARlTlME RU· 
MEN KUMPANYASININ 
S/S "SUÇEAVA,, vapuru 

19 'Mayıs 937 tarihine doğru 

beklenmekte MALTA, MAR
SIL YA ve CENOVA liman· 
Harı için yolcu ve yük kabul 
eder. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
handaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

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

Telefon: 4142/4221/2663 ----·----..... Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"GRODNO. vapuru 8 ni· 

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

NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT" vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON· 
ORA için yük alacaktır. 

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

tt.N«~ 
,,.- f' 

oJlıua• 
\ 

[ &ircıc.l 
.................................................................... 
W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN· 

TE LINlE 
G. M. B. H. HAMBURG 
"LARISSA., vapuru 12 Ma· 

yısta bekleniliyor. ROTTER· 
DAM, BREMEN ve HAM
BURG için yük alaeaktır. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ı ları ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T defon : 3479 .......... -.... -.... ~. 

i 1 an 
Ziraat bankası 
Manisa şube
sinden: 

29/4/937 tarihinde ihalesi 
yapılacağı evvelce gazetelerle 
ilan edilen banka binasının 

L 1 V E R P O O L yanındaki deponun planların· 
,,JESSMORE,, vapuru 9 da değişiklik yapılacağından 

AMERICAN EXPORT Ll- Mayısta beklenileniliyor. LI· ihale yeniden ilan edilecek 
NES VERPOOL ve ANVERS li· güne kadar tehir edilmişti. 1307 

The EXPORT STEAMSHIP manlarından yük tahliye ede- llJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllD 
CORPORATION cek ve BURGAZ, VARNA, OTO 

"LlMINSTER,, vapuru 29 KôSTENCE, SULINA, GA· F ı ,."UMDAL,, Umu-
s mi Deniz Acenta. 

lığı ltd. 
LA TZ ve IBRAILE limanla-

Nisana doğru bekleniliyor. rına yük al acaktır. 
NEV-YORK için yük kabul "INCEMORE,, vapuru 30 o R 

t Hellenic Lines eder. Mayısta bekleniyor. LIVER-
"EXTAVIA,, vapurıı 10 POOL ve ANVERS limanla· Refik Lütfi Or s 

d 
b. 
yı 

YE -rıc 
va 
ve 
)ü 
na 
çol 
ihti 

J 
dek 
yer. 
göz 
der< 
bahı 

Mayısa doğru bekleniliyor. rındarı yük tahliye edecek ve 
NEV-YORK için yük alacaktır BURGAZ VARNA KÖS Zevkinizi okşayacak poz 

11BELGION,, vapuru 13 ya· ' ' · Temiz işçilik 
h 14 M b ki ·ı k PiRE AKT RMASI SEYRf TENCE, SULINA GALATZ ut ayıs e enı me te, A , Hükumet civarı Kaymakam 

E A U G ve IBRAILE limanları için ROTT RD M, HAMB R SEFERLER yük alacaktır. Nihadbey caddesi No. 20 
ve ANVERS limanları için "EXCAMBION,, vapuru 7 SOC. R_O_Y_A-LE- HONG- (11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

yük alapcaHkEtıLr.PS LINE Mayısta NEV-YORK ve BOS· ROISE DANUBE MARI- Jzmir belediyesinden 
TON için PIREden hareket Ti 

PHELPS BROS & CO INC. ME 1 - Jandarma kanununun edecektir. "ARYLENSEN,, vapuru 28 "DUNA" vapuru 12 Ma- 18 inci maddesinin değiştiril · 
nisan beklenilmekte NEV· "EXCHORDA,, vapuru 21 yısta bekleniliyor. BELGRAD, mesine dair 3148 numara v~ 
YORK limanı için yük ala· Mayısta NEV-YORK ve BOS· NOVISAD, BUDAPEŞTE, 5 141 931 _tarihli kanun. 
caktır. TON için PlREden hareket BRATISLAVA LINZ ve yf. 2 - 2/6158 No. 1ı ve27/3/ 

"JACOB CHRISTENSEN,, SERViCE MARITIME YANA için yük alacaktır. 937 neşir tarihli hayvan sağlık 
vapuru 15 Mayıs bcklenil· ROUMAIN DEN NORSKE MIDDEL· zabıtası nizamnamesinin birinci 
mekte NEV·YORK limanı BUCA REST HAVSLINJE maddesine bir fıkra eklenmesi 

O S L O hakkında nizamname. 

ıçi~:~:ı:~•nca7:;~leri, gelme M~~~R~;:,~R\e~r:n~;~} "SARDINIA,. molörü 22 3 - 216276 No. 11 ve 9141 

tarihleri ve navlun tarifeleri Mayısla PiRE, ISKENDERI· 937 neşir tarihli resmi evrak 
KÖSTENCE, SULINA, GA- YE DIEPPE NORVEÇ ve defterlerden lüzumsuz olan· 

hakkında bir taahhüde girişi· LA TZ ve GALATZ aktarması ' ve 
lemez. limanlarına hareket edecektir. )arın yok edilmesi hakkındaki 

TUNA limanları için yük ala· 19 /9/ 934 'hl' · 
Birinci kordonda "UMDAL,, caktır. Vapurların isimleri gelme tarı 1 nızamna· 
UMUMİ DENiZ ACENT A· tarihleri ve navlun tarifeleri menin bazı maddelerini değiş· 
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Bu kad.ır m ü-
kı.;mmel bi r e-ıer, 

E0etle ilk dt!fıı 

çıkıyor. Egedeki 
ıi<ıarrntika, hara· 
beler, nıeşlııır şe· 

birler haUınJa 

aranılan malumat 

bu eserde kolay
ca bulunaca~ ı gi· 
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bi bütün müeı: C· 
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çük esnafın dahi 
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caktır . 

Eıerin tertibi-
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sında 2 776 tele
fon numaruıodııo 
alınabilir. 
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;ı. JOHNSTON WARREN bakında bir taahhüde girişi· tiren nizamname belediyedeki 
Llul LTD. vapuru acentalı· LINIES LTD. lemez. Telefon No. 2007 2008 ilan tahtasına asıldı bilinsin. Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plan başladıJ 

ğına müracaat edilmesi rica ·----------------------·------------------------------olunur. 
Riz binasında No. 166 

Telefon : 3171 Pu•• rı·en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi!dir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b· 
reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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