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Baş ve Dış Bakanları yakın
da Ankaraya geliyorlar 

F ranıız gazeteleri baftanba_şa lehimize yazı yazıyorlar 

An' anevi Türk - Fransız 
dostluğu teessüs etti 

1llava şehidteri gün~ Orta Fırat ve Divaniyede 
lhuıaı progra·.;.ı.azırıandı isyan teşebbüsü ______ , ____ _ 

15 Mayıs cumartesi glinü ha· 
va oelıidleriınizi onma günüdür . 
.!> gün yapılacak ihtifal için İzmir 
llau Kurumu tarafından her tür· 

,. 
A yan ve mebusan azasından isyanla ala. 

kadar olanlar tevkif edildiler 

Baş vekilimiz, Londrada ~erasimle karşılanmıştır. 
B. Le!!.n Blum, Başvekilimizi bizzat teşyi etti 

1 l•k b J taubul, 10 (llu. p 1 uhranı 6U. i) - UJş\ cl.: i li . ~ 
mız ismet İnönü 

' Lonılraya Yarınış ,e 
mern~imle L:or~ı· 
lan mı,..tı r. 

lil hazırlık ynpılını~tır. Hazırlanan 

programa göre o gün ~alı3h ~ast 

dokuzda Cuınlmri)<'t nıcydarıııula 
toplnrıılocnk, olay hnliııdc kadife· 
knlcsjmlc1d ,clıidliğc giclilccek \ '<' 

ba\ıt şelıidlcriıniz mutr.t merasimle 
:ını1ııcnktır. Buıııın için n fkeıi rn 
mülki büıiin clc\aİr, nıüe&1el!3f, 

kurumlar ve h ınkalar ayrı ayn 
ihtifale t1a,·ct c<lilmişlerdir. Prng· 

(aın yukıııda lııılka doğıtılncaktırj 1 

Dağdnc1, l O (A.A.) - Orta 
Fırat ,.<ı Dh·nniye nııntako ınd:ı 
a~iretler oraı.ınıla i >an c;ık arnıak 
maksadını güden bir uikn d hare· 
kı•ti kcşfolunmuştur. Hu Jnı ~u ıa 
neşredilen resmi tclıliğc göre, mnı· 

nıınlar ara!lından Al\'an \ asini ve 
i\lub in Abutabik, mehu A!Jdııl· 
vahi<l ve ayrıca dulıu iki mebus 
\·ardır. 

Ilül.:1inıct lıunlarııı ınn ıınh•cti , 
teşriiyderiııiıı kulı lırılmaımıı ti)aıı 
,.e mcbu an uıcı lisler indı'n i tenıiş 

Memlekette Lir iplik Lıılırunı 
hlllundutunu iki gnn e,·elki sayı· 
nutda, Ticaret Oılaaıoın piyasadııki 
tetkiklerinde vardığı netice\ e i,ti· 
11•deu yazrnııuk. " 

d. Bu buhran; bir.ce yeııi eleğ i!· 
ır. Bundan aylarca c,·el hu kadar 

d~tilae hıle, buna ) akın Lir \'azi. 

İ nır t 1uünü, 
Pari tl!n lıarekct 
e d P ı L: c n, lıizzat 
Fron~a Ba ,·ekili B. 
l.eon Blum tara· 

Mussolini, başladığımız 
işi bitireceğiz, dedi 

~et haeı~ olmuı ve İz.mir pi) aşasın· fınıbn i ta•) ona ------------
b • ellenııde ıtok iplik bulunan kadar teşyi edil· 
an mile11eseler gir.liden .:rizliye mittir. 

Romada imparat':'rluk şenliklerinı 
b • ·ı h lk k •b Irak Başvekili B. Sıdkı 

Jiikaek fiatlerle mal aattıkla~ı hal. Tekmil Frnıır.ız 
de, bunun teıhitine imkAo buluna- gazeteleri, Ba~H·ld· 
~anııı, bu suretle piyaaada ihtikar limizin Paristt' yap· 
k uloamadıAını ıöylemek gibi baki· tığı konu~malardıın 

ır mı y on a ta ı etmiştir \°C iki meclis de hu karan ittifakla 

B 
. . . . . ? kabul eylemiştir. 

- enı nıçın ıstıyorsunuz 8 fi • 1 . unun zerıoe maznun ar 
Dıye sormuş ve halk da: te,·kif olunmu~ ve şimali Irakta 

ate ııymıyan b. ı · . . ıonra a o 'a n e v t 
lbt:La_ ar yo a gırmıştı .. 

aaann kolay kolay )•kayı ele Türk-Franıı& doıt· 
•erınly~ L_ LL luırrunan tekrar te· 
•...ıt,.....,.. muw1ıu.akıır. Fakaı " • 

Nutuk istiyoruz, çünkül nezaret altıncla bulundurulan bir 
sözlerin bize rehberdir mahalle göoderilmittir. n 

.. • · Divaniyf'de vaziyet nk i ola· 
- Sonu 4 ncu salıı/ede rak devam eylemektedir. 

hfr mGe11eteye reımen ıo- es flı ettiğini ve iki J 
l'aWa'-~ ftkit "iplil\m yok., cevabı llıemleket araaııı· 

......... 1...ı..ıı_ daki baıiln ibıillf· 
ı.._ -....... ~uaus! te,ebbfblere 1 ü:"'ı ~ f ıat ııteamiıtir ve arın halledildiğini Başvekilimiz G. ismet /nöni 

Said, Hakkı ve Fethi sakat vaziyettedirler 

:.JIÇ ıçlacle baluunlar biua yazarak, AtaUi.rkaa ea yakın arkı· Gazeteler İnönü ile Franuı 
1lbek riıte ..ı _,_ ' ror daıı olan lamel Jnönilniln memle· devlet adımlan arısında yapılan Her iki takım eksik ka 
h...a..L1__ -•ılırdır. Ya· · --'"S&uuı --'!• -L-bil tine yapmıı olduta bi&metleri eita· konuımalann lıüylik bir eamimiyet 
•-~ a... ..--- llluaa doldura- Yitle k d 1 L edi 1 .... ••tarllarda · r ay e1 eme.t r er. havan içinde cereyan ettiıtioı· ıeba· 
dat-aı-ı-- ıee, 110111111 fiatler p · ıo (AA " ro ile sahaya çıktılar . 
------..lr. A. arıa, · .) - Anadolu rtb ettiriyorlar. Umumi meaelelerde 

JADllDm buıul muhabiri bil· "-". .. _,_ 1.: .. u...1
101

•• bilb .... Cemi1eti akvam ve mGıt• 
aı •• ,..,, Tar ait birçok UUJ m lltılwi 

19 
Baıvekil tunet ta6na dlD ... rek emniyet me9elelerinde gAıilleD 

t_._ .... hlara yan ala- (iL• L-.... Mlredea Mı hah Londraya hareket etti. lıtaı· ~ır mutaut1katinden •evinçle .,..._ 

Doğanapor 10 kişi ile oynamalı 
n ·• ıı .... bUran blkilm d Ba L!l B 81 ,-.ı•'!orlar •• ···-~ l~!.J~·--··'veıu . nm tar•rınıl•n cu • 

... Wr itlik ..:..ı ._.._;k~nh~ 
16d'•+.au. ~ ...... belki bu 
~ Ter• 'fOkluk, ildikln da kaa· 
-'MIWea tnlid edeltilecektir. 

Mau fat.rikal•n 1amiıti mtl• 

--- llparieleriai tatmia ede
... ,kt ..... a... para inal&ıı 
'fapa ı... deantueler ellerinde 
•akbtmlan ' 

lngillz - Fransız dostluğu 
çok kuvvetlidir 

ile, fahrikalum Yere· 
eekltrl eenbı beklemek•-..l!- s· '\' 
.&.1- _... apa•L 
-.- utbkça Ye mevcud ıtoklar 

Fransa HariciyelNa~ırı Bay lvon Delboı, 
miJhim beyanatta bulunmuıtul' 

- •·ransıı ve İngiliz iki bliyük 
demokraıi•i araıında mevcud Ye 

;nllıkta, Ynl'fel o niabette dar· 
~I ıkla: Ye bahraa artmaktadır. 
..... helk1 buı "eller lserine 
::: Wtaak mtlmktladlr. Fakat 

fgittikçe daha ziyade aıklıpn bir: 
likteo pek ziyade memnunu•. lkı 
memleket hiçbir samın bugünden 
daha 11lu bir ıurette bıglı bulun· 
maaıııtır. 

Bir taraftan Amerika hirleıik 
devletlerinin dostluğu diger taraf· 
tan da Sovyetler birliği bülı.um~· 
tinin bllyük ıulbperver azmı, 
manevi kuvvetler muvazeoeıiode 
çok btıyilk bir agırlık trılı.il eyle· 
mcktedir. 

Bag Mıısıolini 
Roma, 10 (Radyo) - im· 

paratorluk bayramı dolayısite 
Romada dün yapıla .ı geçit res
mini bir milyon kişi seyr~tmiş· 
tir. Kral, bütün prensler, bü· 
tün sefaretler erkanı ve Baş· 
vekil B. Mussolini ve bütün 

Nazırla", bu merasimde hazır: 
bulunmuşlardır. 

Bu geçit resmi, halk üze· 
rinde büyük bir tesir hu_s~l~ 
getirmiştir. Halk Mussohnıyı 
balkona tam on bir defa çı· 
karmış ve alkaşlamıştır. 

Bay Mussolini balkona son DoganıPordan }'uad ve Mahmud 

- l\llıtara, ~ \nutuaaı - uç. 
ok takımı Gençlerbirliti maça 
çok heyecanla ve lzmirin bl
kimiyeti altında geçti. Ayalı 
sakatlanan Said oynamamasına 
ratmen lzmirliler 2 gol at• 
mışlardır. Fakat hakem Said 
Saliheddin bir golü saymadı. 
Bu suretle lzmir 2· 1 matlOp 

oldu. 
lstanbul, 9 ( Huıuıi ) -

Doğanspor, F enerb~hçeye ver
diği oyunda, Beşıktaşm aert 
oyununda ayağa ıakatlanfp 
yüzü şişen Hakktdan mahrum 

ve diğer oyuncular da yorgun 

ve yarı hırpatanrnış ~eziyette 
çıktılar. Netikim Fetbt oyunun 

yirminci dakikasında sahayı 
terketti , ve Doğanıpor • on 

_ Sonu 5 ~nci salai/ed• -
0 

... için matlak •urette ve 
•allak nilbette bulunmaeı icab 
~ "eller, piyaeadan elini, ete· 
&ini ~kmittlr. la biç kalmamııtır, 
'!•lıad ela. ytıU.k f iatlerle aablmak· 
tadır. Ba YUİ'fet, bittabi hem ldl· 
çlk lermayelerle çabpa mile11eae· 
1ui Ye leagllalan eli bot bırak· 
•akta, hem de dokDIDI fiatlerine 
tetir 'f•pm .. talar. llaabk itibarile, 
..._ b9tka W., Ü lteklenemea. 

B. Delboı kllçilk demokratik 
devletlerin vaziyetinden de babae· 
derek ezcüml" dcmiıtir ki: 

- Milletler cemiyetinin bu 
devletlere karı• vazifelerinden ha· 
zılarmı yapaınadığıudan dolayı mil· 
teeuifim. Milletler cemiyetini tak· 
viye etmek ıuretile bunlara itmina? 

çıkışında: 

Lisemizin atletizm bayramı 
Halbuki meeell, Deaisli bav• 

liaiade bu iti• iftigal eden bir yı· 
laa teaglh ye kuancmt tadece ban· 
laı.laa bekliynı yıgıalarca vatandq 
Yarclır. Memlekette el dokuma ea· 
DaJiial eanan ve onun faaliyetini 
akeatua bu babran, f ikriaıir.ce çok 
lerl tedbirlere ihtiyaç göıteraıekte· 
~· lktuad VeUleti, iplik mevzuu 
ile ltdpt kayfiyetiai, afyon inhi· 
-... buakmıı bulunmaktadır. Bu 
t.lr.aUı lallhiyettar oefleri de pi· !:" g6rmfltlerdir. Ticaret Odaeı· 
k , ... tlnqta akeeden rapora ite, 

atk bir tekilde. buhranı teıbit et· 
•
4 

e le .. ı...na önlenme çarelerini 
·ı~. 

Bi&ilD de t ikriaıis. ıiaıdiki 
tartları. ıu iki noktada duruyor: 

• l - Aclua rabrlkalannın geç 
~ ••manian timdiden 

llmarlamak.. 
2 - Adana fabrikalan ile te• 

...... &e~rek lipariıleri ka11ılamak 
~ laalmak •• 

Akli tak.elinle, belki yana 6b6r 
... bularama bdeman cihetine de 
li"Uebilir .. a .. a da Uima g6a 
&iaW. .. _. llaımdar. Buhran 
Joktar, ... , ..... v...ı.r .. mey• ••••. ** 

Bag Delbos 
Saint Diaier, 10 (A.A.) - Bu· 

rada cumhuri1eıçi birliAin bir le· 
sahClrClnde IÖ& töyliyen Franaa Ila• 
riciye Nazın B. Delboı barict siya· 
eet hakkında ezcümle demiotir ki: 

- Sulhu tarihinin mflteaddid 
defa iıtiliya uıramıı ve müteaddiıl 
defa parçalanmaya maruz kalmıı 
olan Franaadan dafa fazla hangi 
devlet ann eder. Loren ve Şım· 
panya topraldannd.a bugiln kutluta. 
dıgıaııı Damreaıyli ganç kızın top· 
rıgında bugün umanlar m11ha· 
riblerinin kullandıklan tahrib alet· 
lerinin bari& iılerini tıoıyan bu top-
raktan ıiyadc aıah çekmi~ toprak 

nr mıdır? 
Milletin fikrinden ve arıuıun· 

dan kuvvet alan hükumet ıolba 
btıtCln kuvvetile bagh bulunmakta· 
dır. Ve ıulbun idameı\ eserinde 
halL6metin bütün Frınınzl.ırın tanı 

yudımına ihtiyacı vardır. 
Bilahare Avrupa ve dünya 

umumi Yuiyetiaden bıhseden Ha· 
rieiy• Nuın ehlerine ıa ıuretle 
..... ttaaifdr. 

vermek icah eder. :Milletler cemı· 

yeti çok mlikeaımel yap~lmı~ b~r 
alettir. Fakat talı.Vi)e edılmek la· 
zıaıgelir. Fransa Milletler cemiye· 
tini Büyük Leon Bougeoiınin a.r~u 
euigi gibi bir hale getifmek ıçın 
elinden geleni yapacaktır. ----------- -

Ziraat Bankası 
Kanunu Mecliste uzun 
uzadıya müzakere edlldi 

Ankara, 10 ( Husus! ) 
Kamutayın bugünkü toplantı· 
ıında, Ziraat Bankası kanunu 

uzun müzakerelere kapı aç· 
mışhr. lktısad Vekilimiz Bay 

Celal Bayar, bu hususta iza· 
hat verdi. 

Kanunda mevcud küçük 

zürra, büyük zürra kayatlarına 
itiraz edilmiş ve ziraatimizin 

inkişafı için köylünün bilakay· 

dü prt himaye edilmesi lüzu· 
mundan bablolunmuttur. 

- Yazııı ıpor ıehlfemlıdı -



Sayfa 2 

Her Ay 
İatanbuldo, tanınmıo bazı simalann toplanarak "Her Ay,. namı altın· 

• da çıkardıkları bir eser karşı ındayız. I•akat bu ''Her Ay., daha modern 
ı bir ~ekil içinde e ki hüyiik mecmuaların yoluna tutmak arzusunda ol· 
malı ki, ikusadi, siya i, içtimai, edebt, muhtelif meslek şubelerinin mev· 

~ ıularını kendi sine incle toplamıştır. -. una nazaran, bu mecmuanın hüvi· 
yelinde, muayyen bir prensilı, bir me tek dava~ı değil, doğrudan doğruya 
aalibiyetli, güzel kritikler ve parçalardan müte,şekkil zengin bir bohça 
çeşni•i \'ardır. Yani o, her lıadiseoin malıdır ,.c o ealıihiyetli tanıdığı 

bir ed bi kadronun her güzel )'azı mı taşıyacaktır. Sabifoden ahifcyc. 
aiyasctıen edebiyata, ecl biyaıtıın soııyolojiye, ondan fcl efeye ve ckono· 
miye atlayıb duracak ıoız .• Milnlebnbat gibi birşı·y ... Maaınafih, bu S>tyı, 

bf'yeti umumiyc~i itil.ıarilo, özlü ve güzel parçalarla dolııclur. Onu, taşı· 
dıgı .SO kuruşluk > ük ek kıymete rıığıncu, okurlanma ta,·si ·e ednim. 
Arıcak, hu mecmuanın çıkışı müna ebetile, oym kadro içinde bulundu· 
gunu sandığım B Peyami Safn, Cumhurİ)Ct gazete inde bir makale D«'Ş· 
:retmiş. Bunu, ıpek geç gnr bildim. Muhterem Peyami, bizde oıecmuacı· 
lığm geçirdiği afabatı, meddü cezirleri anlnk'lıktao sonra, hi siy~tın oto· 
,riteye gnlib gelen ive i ile; karie hitab dib, "ey okurlar, bakıtlım, hunu 
da beAenmiyecek misiuiz?., diyor. O yazıda nazarı dikkatime çarpan 
ınokıa 10 oldu: 

Aıagı yukan, lıütün memleket mecmuaları, kısmen tcnkid edilir ve 

kıN11en bol teveccOblere muhar olurken, bazılarının mevcudiyetine bile 
iıaref edilmemio .. Piyenıi ~afu, olrnoan bir muharrir, hem de mecmua· 
cılıkla uğrnşmıo bir muharrir olduğuıın göre, mr.mlekette tevazu clenill'o 
en bQyük kıymet içiııcle \'e, irarlc, eıı~ıji <lcnil~o en a il kuvvet ile çalı· 

•ıan bu mecmuıtlurı nnıııl unııımuştıır? 

• Meeelli 1 ıanLulda "Ycui Adam.,, mcsf'lıi Anknraıla "Çı~ır.,, m••if'la 

fzmirdc "Kültür., \'C "Fikirln,, ..• Dnlıa huna b,.nzer lıirçok nıccımuular •• 
"Yeni Adam,, önıriinıı ho,a harcamamış bir Türk nıüııcV\·crının fo. 

ragat ve pren iblt•rioi ta~ımakla beraber fikri bir muhit yııpııınğa mu· 
vaffak olmuş mecwualurrnııztlaııdır. °Fıkirler,,, nüne kaılar terlıiy~ ela 

nlarımı:zda ilmi nıünakaıa ve etüdlnin knynaclı~ı bir pınardı. "Kültür,. 
i11c muhtelif '.kıymetlerin, so yal, fil~zofik ve cdelıi me~zulımla Lir ara)& 
toplaudığı m~kıt>Le benziyordu .• Dunlıır ise, i ıihalc g,.çirnıeklc lıerilber 

bılli inti~arcladırlnr.. Peyami Safa, lzu.irdrL:ileri görıııiyclıilir.. f<akat 
"Yeni Adam,, J muhterem Peyami S.ıfa unuıtukt:ıu onra, okurlnrımızırı 
bizi ilelebet unutmama ınn kim şikl1)el eclcLilir, onu anlamak i~terdim. 

den ·bilmiyÔru~· büyük bir ku· 
sur ve felaket addedenler pek 
çoktur. Bir rivayete göre do· 
ğurmıyan kadınları erkekler 
• hiç mi hiçi • scvmezlermi~! 
Nemize lazım.. Bizim haber 
vereceğimiz bundan böyle kı· 
sır kadın kalmıyacağı mesele· 
sidir. Çünkü Berlin doktorların· 
dan profesör Ashaymın kısır 
kadınlan çocuk doğuracak bir 
hale koyacak bir usul bulduğu 
rivayet edilmektedir. 

Bahkçılar cenneti! 
MP.şhur meseldir: Balık beni 

yiyen doymasın, tutan da on· 
masın; dermiş! Bunun için ba
Jılcçıların f akruzaruretten kur· 
tulmalarına imkan tasavvur 
edemiycnler pek çoktur. Ve 
hele balıkçılar cenneti tasav
vuruna hiç imkan yoktur. Hal· 
buki Hindiçini limanlarının 
çoğu, balıkçılar için bir cen
nettir, çünkü balıklar bu li
manlarda ve sahillerde balık 
kayıklarının içine kendi ken· 
dilcrine atlamakta imişi 

Kör taliin bir cilvesi! 

Saime Sadi 

• ... • .._. ...... 1 

fevkalade sarhoşluk hasebile 
umumi istirahati ihlal ettikleri 
için tevkif etmiştir. 

Kadınlar ayıldıktan sonra, 
hüviyetleri üzerinde tahkikat 
yapan zabıta, çok garip bir 
netice He karşılaşmıştır: Bu 
kadınların ceplerinde, iç çama-
şırlan arasında tam bir milyon 
dinar bulunmuştur. 

Zabıta, meşhur hırsızlarla 
karşılaştığı kanaatinde iken 
bu kadınların bundan evci 
müşterek bir biletle en büyük 
ikramiyeyi kazandıklarını öğ
renmiş ve kadınlan serbest 
bırakmıştır. 

Uluslar sosyetesi azası 

Afyon 
müstahsılları 

--·· .... ·····---Verilen fiatlerden 
memnundurlar 
Uyuşturucu maddeler inhi

sarı umum müdürlüğü bu sene 
Afyon yetişen mıntakelarda 

afyon mubayaa fiatlerini ilan 
etmişti. Bu fiatlerle avanslar
dan miistahsıllann çok mem· 
nun oldukları haber alınmış· 
tır. Alakadarlar bu seneki 
mubayaa fiatlerile avansın yük· 
sek olduğunu söylemektedirler. 

Evelce köylünün zararına 

hareket eden bazı mutavassıt· 
!arın hareketlerine mani olmak 
için de bu sene Ziraat Ban· 
kası araya girmiştir. Müstahsıl, 
masraf ve emeğıni kıymetlen· 

dirince maliyet fiatini de çı· 

kardıktan sonra bir kilo Af· 
yarıda bugünkii alım fiatleri 
ile 330 kuru~ safi kar temiıı 

etınekted r. Bu para, tamamen 
müstahsıla kaldığı için Af yon 
müstahsılları "çok memnun· 
durlar. 

Halkevinde 
faaliyet 

Bu haf tanın günle
ri konser vesaire

lerle doludur 
Halkevinde Güzel Sanatlar 

komitesinin müzik kolunda 
...... ı. ı..: .. ı .. ,,ı;u .. • tTn71'! r~rn· 

Şimdiye kadar verdikleri 
konserlerle f zmirlilere müstes
na geceler yaşatan gençleri mu· 
vaffakıyetlerinden dolayı teb· 
rik ederiz. 

Ayrıca da 12 Mayıs Çar
şamba günü saat 18 de Sağır, 
Dilsiz ve Körler mektebi ta· 
lebeleri tarafından bir konser 
v~rileceği ve halkımızın bu 
konsere davet edileceği haber 
alınmıştır. Halkevimiz müzik 
kolu orkestra takımının da ek
sik olan bazı aletlerini tamam
lıyarak faaliyete iCÇtikleri ve 

"I 

Halkapınarda feci bir 
ka2:a oldu. 

On yaşındaki Ruşen su kuyu .. 
sunda boğuldu. 

Halkapınarda Çamdibi mevkiinde '20 numaralı bahçe evinde 
feci bir kaza olmuştur. Bahçıvan Hamdi oğlu on yaşında Ru· 
şen, nıektebten geldikten sonra bahçede gezinirken üzeri açık 
bulunan dolaplı su l·uyusuna düşmüş ve teci bir şekilde bo
ğulmuştur. Hadise tahk katına müddeiumumi muavini B. Cevat 
tarafından elkonmuştur. 

Kermes bayramı 
Akropol tiyatrosu üzerinde bir 

tetkik yapılmıştır 
• 

Ertuğrııl A1ııhsin ve Behzad, Bergama müzesi müdürü 
Bag Osman Bagattekin ile bi,. arada 

llb1ty Fazlı Güleçle birlikte daha eski ve onbeş bin kişi· 
Cuma günü Bergamaya gelen liktir. Buredaki .a~sis~da te.r· 
Bay Ertuğrul Muhsin ve Bay tiba~ı hayret verıcı bır şekıl· 
Behzad Bergamanın eski tiyat- dedır. 

c -.. ,x.r.ıı l.Muhsin burada tem· 'ttsKıl:pryo•n·~.,aglık yurau 1ti· _ .. L.1',.,.x •1'\.l .. UJF,•H• uuıuıui'· 

yatrosunun beş bin kişi ıılacak tur. Fakat bilhassa eski zaman 
bir vaziyette eski haline konu· tiyatrolarında verilecek olan 
labileceği ve sırf mermerden temsilin o devrin icaplarına 

uygun olacağını da vadetmiş· yapılmış olan bu tiyatronun 
tir. Bunlar için hazırlık yap· 

emsalsiz bir güzellikte olacağı mağa zaruret vardır. Bu iti· 
kabul olunmuştur. barla tarihi temsiller ikinci 

Akropoldeki tiyatro, sağlık Bergama kermesinde verile-
yurdu tiyatrosundan üç asır cektir. 

iplik sıkıntısı meselesi 

lktısad Vekaleti heyetle
re tetkikat yaptırayor 
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Menşe Şeha· 
detnameleri .• 

••••• 
Romanya 
ile iı yapanlar 

Bazı tüccarlarımız tarafından 
Romanyaya sevk ve ihraç edi· 
len mallara aid menşe şeha· 
detnamelerinde gösterilen kıy• 
metlerle bu mallar için tan• 
zim edilen faturalarda göste• 
rilen kıymetler arasında tam 
bir mutabakat mevcud olma• 
dığı görülmüştür. lktısad Ve· 
kaletinden şehrimiz Tür kofi· 
sine gelen bir emirde bu hu· 
sustaki havale muamelelerinin 
icrasında teahhur hasıl olduğu 
Bükreş Türkofisi şubesinden 
hildirildiği için tüccarlarımı· 
zın Romanyaya ihraç ettikleri 
malların bir an e\ el bedelle· 
rini alabilmeleri için bunlara 
aid menşe şehadetnameleri 
ile faturada gösterilt:n kıy· 
metlerde mutabakat bulunma· 
sına dikkat edilmt•si bildıril· 

ıniştir. 

Kazanç vergisi 
Maliye V"kafetin
den bir emir geldi. 

2395 numaralı kanunun 
74 üncü maddesinin 5 inci 
fıkrasında müstahdemleri için 
bordro vermiyen müesseselere 
taalluk eden hükmün bazı yer· 
lerdeki varidat dairelerince 
aynı kanunun otuzuncu mad· 
desindeki umumi, mülhak ve 
hususi büdçelerle idare edi· 
len daire ve müesseselere has· 
rolunarak 30 uncu maddede 
yazılı diğer daire ve müesse· 
selerin tevkifatını, bordro ve· 
renler gibi ertesi ayın 20 inci 
~uuu dK~aıuıuet kadar yatır· 

maları şeklinde tatbik edil
diği anlaşılmıştır. 

Maliye Vekaletinden dün 
vilayete gelen bir tamimde, 
kanunun 30 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında birer birer 
sayılmış olan resmi ve hususi 
müesseseler tarafından tediye 
sırasında kesilen vergilerin 
74 üncü maddenin C fık
rası mucibince tediye tarihin
den itibaren bir hafta zarfında 
mensub oldukları malsandık· 
larına vermeleri lazımgeldiği 
bildirilmiştir. yakında konser vermeğe baş· 

lıyacakfarı da öğrenilmiştir. 
"'çılan mandolin ve kitara 
kurslarına birçok gençler de· 
vam etmektedir. Şimdiye ka
dar devam edenler malumat· 
larına göre iki kısma ayrılmış
lardır. 20 kişiden ibaret olan 
birinci kısım her Pazartesi ve 

-~·~~------~~~-Mütehassıs heyet, Adanaya gide-
rek tetkiklerine devam ed~cek 

Bu müddet zarfında yatı· 
rılmıyan vergilerin müddetin 
hitamını müteakıb derhal yüzde 
10 zarnınile birlikte o daire 

İktısad Vekaleti başmüşa· 
viri Fon Der Portenin refaka· 
tinde bulunan mütehassıslarla 
İzmirin müstakbel limanı ye
rinde tedkikat yapmak üzere 
fstanbuldan geldiğini yazmış· 
tık. Başmüşavirin bu defaki 

veya müessesenin amiri ita 
veya müdürile muhasbecisinin 
şahıslarından tahsil edilmesi 
İcab edecektir. 

ihtiyaçlarını yerinde tetkik et
mek üzere Pazar günü lstan
buldan gelmiş olan uyuşturucu 
maddeler inhisarı umum mü
dürü Bay Hamza Osman ve fl lk 
muavini Bay Şakir dün sabah a evi Üyeleri 
şehrimizdeki alakadar müesse· Hapishanedeki mahkOm-
selerde iplik buhranı hakkında tarı İrşad ettiler 
tetkikler yapmışlar ve akşam Halkevi namına bir heyet, 

Belgrad zabıtası bir gece 

"\ r 

BirleşikAmerikanın cumhur· 
reisi Vilson Uluslar sosyetesini 
kurduğu vakit bütün milletlerin 
i~tirakini esas tutmuştu. Fakat 
bugün sosyeteye mukayyed 
millet mikdarı ancak 57 dir. 
Japonya, Almanya gibi devlet 
ve milletler cemiyetten çekil
mişlerdir. Bunlardan sonra Jl>a
raguay da çekildiğine göre, 
sosyetenin azası 57 de de kal· 
mıyacaktır. 

Kadınların grevi! 

45 kişilik, ikinci kısım da her 
Çarşamba günü muallimleri 
mühendis Bay Cemalin idaresi 
altında ders almaktadırlar. Mü· 
zik kısmına gençlerin göster· 
diği rağbet üzerine Keman ve 
Şan kursları da açılacaktır. 
Şan kursuna bu haftadan iti
baren saat 16 da muallim B. 
Hamdinin, Keman kursuna 
da Çarşamba günleri saat 18 
de viyolonist Bay Cavidin ne· 
zareti altında başlanacaktır. 
Gençlerimize bir an evel ka
yıtlarını yaptırmalarını tavsiye 
ederiz. 

lzmir seyahatinin, aynı zaman· 
da iplik buhranı mcsclesile 
alakadar olduğu söylenmek· 
tedir, Dokumacılık sanayiimiz 

üzeri lzmir vapurile fstanbula dün hapishaneye gitmiş, mah· 
gitmişlerdir. kumlarla musahabelerde bu-

1 Bugün dotacak 
çocuklar •. 

Dugün orzımı~ hıikiru olacak 
merihio lcsirleridir; hu te irier de 
her zaman olcluğn gibi wc.nfidir. 
Bugaa maddi olmak zaruridir; 
his ve hayale müstenid her İ§ 
mil~külatla kar~ıla:acd:tır. Kadın· 
lar hu ubah çok asabf ve he1e
canh olacaklar ve mütemadiyen 
.bvıa çıkaracaklardır. 

lngilterede Vellinborda oto· 
büs ve bunlara aid nakil va
sıtalarını yıkamakla geçinen 
kadınlardan 300 tanesi grev 
iliin etmiştir. Bu grevin sebebi 
mahud Londra otobüsçüleri 
grevi değildir; çok başka ve 
çok gariptir: .. , ............... . 

lştemeli b_e_z__ lunmuştur. Mahkumlara, irşat-
ve birahk arpa farda bulunan heyet üyeleri, 

Hamburg Türkofisinden şeh· faydalı birer vatandaş 1 olmak 
rimiz şubesine gelen bir mek- için nasıl çalışılması lizımgel· 
tubda Almanyada bazı firma· diği hakkında mahkumlara ir· 
ların elle işlenmiş örtü vesair şadlarda bulunmuşlar, insan· 
işlemeli bezler istedikleri, Lond· Iarın içtimai sahada biribirine 
radan da biralık arpa isten· karşı olan vazifelerini anlat· 
diği bildirilmiştir. mışlardır. r --------.;...._.;;.,_ ________ __ 

Bugün doğacak çocuklar f •al 
olmıyacaldardır; fa.kat fcabmda 

Myök ceNretler göıterebilecek· 
lırdir. Bu çocuklar hayatJonnda 
daima müatakil kalmak i tiyecek· 
!erdir. Dugiin doğan kızlardan 
bir kısmı evlenmek taraf tan ol. 
mıyacaklardır. 

Bunların başına Ernest Gres· 
h:y isminde genç ve güzel bir 
delikanlının şef tayin edilmesi 
greve sebep olmu~tur. 

Şemsiyenin tarihli 
Şemsiyeyi bilmiyen hiçbir 

kimse yoktur. Fakat şemsiye· 
nin tarihini de bilen yoktur, 
dersek mubalaga yapmış ol· 
mayız. 

hinde Jonas Hanney isminde 
bir lngiliı Londra sokıkla· 
rında yağmurda şemsiye ile 
gezmiştir. 

Mahalle çocukları bu adam· 
cağızı tanı on beş gün taşla
mışlardır. 

Şemsiye kullanmanın adet 
hükmüne girmesi için 35 sene 
geç.me i lazım ielmiştir. 

için lazım olan iplik mesele· 
sini, kat'i bir şekilde hallet· 
mek için lktısad Vekaleti ka· 
rar vermiştir. Vekalet başmü· 
şaviri sıfatile Fon Der Porten 
refakatinde İzmirc gelmiş olan 
iki ecnebi ve iki Türk müte· 
tahassısla bu meseleyi tedkik 
edecek, Salı veya Çarşamba 
günü Adana havalisinc geçe· 
cek, oradaki iplik fabrikala
rının istihsalatı hakkında ted· 
kikler yapacaktır. 

Dışandan memlekete iplik 
ithali hakkı, uyuşturucu nıad· 
deler inhisarı umum müc.Hirlii· 
ğüne verilmiş olduğundan f z. 
mir ve havalisindcki dokuma· 
cılık sanayii müesseselerinin 

.. S~.~ .. Beşiktaş·?o~anspor maçının lzmir oyuncularını dü
şurdugu akıbet uzerıne, arkadaşımız Çimdik şu, hicviyeyi 
yazmıştır: 

. Doğansporun dönüfD 
Bır mellıomedir sanki Beşiktaş çöplülü doştlar 
El .. güz bile kalmaz yanılıp ıögle girende 
Domnekie yiğitler gibi hir şanlı gazade,.n 
Mecruh ve şehid /er ge/'gor ıimdi trende 

L----------------~ f lk defa olarak, 1750 tari. 
Çimdik 



11 Mıyıa 938 

1 
ANADOLU 0 ~J 

• B. Esfendi!arın beyanatına!göriE -~VJ;;: Başv~ki~:;i;,ar~~ i~iumla r---e~~-~e ~~, 
ıra~? dünya buhranından TahşiJat ·- saatlerce konuştu Bir "tatil,, 

Tı mu.teeSSİ_r_.O_lmamıştır yapıyormuşuz? Pakt hakkındaki ;,ünakaşalar, çak sa-günün_ün, _tahlili 
_ _ _ _ Bazı gazeteler, bizim, Hatay • ... b • h • d 

aç h d dl mımı ır ava ıc, in e cereyan etmı·ştı'r gıyme merasiminden sonra narı·se u u arında tahşidat yaptı· - Herkesin bildiii kırk 
gel k l r, ğımızı yazıyorlarmış. Bazen Paris, 9 (A.A.) - Anadolu Paris, 9 (A.A.) _ Havas gıllık, belki kırk asırlık 

ece o an Bay Esfendiyar, burada gazete ve gazeteci mantığı, Ajansının hususi muhabiri bil- bildiriyor: tatil gününün tahlili de ne 
P . uzun müddet kalacaktır cambaz kumpanyalarında bir diriyor: Başvekil B. Blum ve refika· olacakmış sanki? .. 

r . . arı8, 9 (A.A.) - Paristcn gelmekte olan 1 takım artistlerin yaptığı gibi Başvekıl B. Blum tarafından ları Matignonda Başvekalet Dersiniz mutlaka. 
euı ve taç "İ)·me me · · d f ran mcbu"an nıecli&i t t ki ·· ·· B ·ı ·· w 1 ğ0 d F A h k · k k d c ra ımm e ranı temsil d k. epe a a yurur. unu, itiraf ven en og e yeme ın e ransa konağında Türkiye Başvekili mma, er esın ır yıl-
an ~r;;diyar~ Havas .Ajansına ru beyanatta heuı::emu:!:;. heyet azasın· ederim.. ayan ve mebusan reisleri ile fsmet fnönünün şerefine bir lık, kırk asırlık bildiJi, 

ıın m mtaz hır vaziyettedir Çu''nLu·· b- . . 1 B. h . t• d Nazırla d 11· ·d·ı - d-..... l t ... l d" randan hemen biç mütees~ir ol . ıı. • utiln dünyayı sar on hıı' ı· - ız arp ıs ıyor e- r ave ı ı ı er. öğle ziyafeti vermişlerdir. Bu gor ugu, Q ış ıgı şey er ır 
ra? sayesinde ikhsadi vaziyeti d:a;d::;~i Şı~<l.i .Lilhae"ıı p:ıra ~ıııııı i~ttlc· ğiliz. Loid Corc, "güneşte B. Blum lc;met lnönü ile ziyafette Türkiye büyük elçisi ki; en evel talılile ve ma-
ıııunasebatı gayet İ)idir. f gıbıdır. lra uın kom~ularile harp olsa Türkler merdiven saatlerce görüştü. B. Suad Davaz ve Bayan Da· hiyetinin incelenmesine ilı· 
dabaE:~:ndiy~ri ~oç giyme merasiminden sonra t k p kurar da çıkar, harp etm~ğe Öğleden evel Eliza sarayın- vaz, Türkiye Hariciye Vekaleti tigaç gösterir. 

n hır nıudde t kalacağını itave etmiıtir. e rar arise gelerek. çalışırlar,, demiş, fakat nafile.. da Fransa cumhurreisi tara- siyasi müsteşarı B. Numan Cemiyet içinde en ev.l Irak H. - Biz ancak, harp ayağımızın fından kabul edilen Başveki- Menemencioğlu, Fransa ayan sorguga çekilecek müesu-- ıcaz muahedesı•ne dibine gelirse, reddetmeyiz. limiz B. Lebrunun yanında bir meclisi reisi B. Jeanneney, sefer, insanın körükörüne, 

Y Bundan ibaret! saatten fazla kalmıştır. mebusan meclisi başkanı B. düşünmeden, üstünde dur-e men de iltı•hak ettı• 2 - Hatay meselesini, ica- Akşam saat 18 de refaka- Heryo, Nazırlardan B. Del- mağa ihtiyaç görmeden Ak bında, halletmek için tahşidata tende Büyük Elçi B. Suad Da. bos, Daladier, Vincent, AurioJ, bağlı olduğu, alışık olduğa 
id/er Mısır il S • . lüzum yoktur. Karşıdan ıslık vazla Konsolos B. Firuz oldu- Spinasse, eski Başvekillerden müesseselerdir. 
' t • 'k. . . e urıyenın de bu pakta çalarak geçer, gideriz.. ğu halde ismet fnönü Placede Pol Bonkur, Saro, Hariciye Bakın şu "tatil,, aünil 
ış ıra ı ı cı n sa f . . 6 Londra • r l mesaı edıyor/ardı Bu böyle olduğuna göre, 1-Etoile De Arcde Triomche Nezare~i umumi katibi Leger, denilen ve "kör kör par· 

doetluk pak~ı!a C~:A.) -
1 

Irak hükumeti ile 1bniseud ara!!ında akdedilen tahşidat mesclcri nereden çı· altında yatan meçhul askerin Başvekalet hususi kalem mü- mağım gözüne,, kabilinden 
Malı.im old ~emen mamı da iltihak etmiştir. kıyor? Hududlarda neler gör· kabrine giderek merasimle bir dürü BlumeJ, hariciye hususi herkesin sanki bildig"'i t:e• 

hüL ubu üzere bu p kt kd" -' . k 1 d r dmeti di~er A a ın a · ınueobcrı gerek Irak gerek Sudi müşler acaba? çelenk koymuş ve Çanakkale a em mü ürü Rochat hazır yin tahliline ... 
k . . b rap memleketle . . . b.lb . b pa ta ıotırak cttirm k . . rını 'e ı oesa :Mısır ıle Suriye'i bu Ben bunu, bir evhama, bir muhariplerinden bir grupla ulunmuşlardır. ..• .. 

LJ e ıçın gayret sarfediyorlardı. · R f .,. .. 
Q j • • kabusa, korkunun verdiği bir cumhuriyet muhafız kıtaların- eisicumhur Lebrun, smet Tarih: 

a_rıcıye Vekilimiz, Cenevreve yanlış görüşe atfediyorum. dan bir müfreze tarafından lnönünü Türkiye büyük elçisile Haftanın altı günü çalı-
aıtm k . . . 'J Çünkü başımdan geçmiş çok selamlanmıştır. birlikte kabul etmiştir. şıp yedinci günü istirahat 

Be~ ~ lÇln /stanbu/a gelivor. kuvvetli bir tecrübe vardır. Kendisini bu merasim esna- Paris, 9 (A.A.) - Le Jo· etmek efsanesi dinidir . 
• 8 evfık R - Jı• A .., Yunanlıların Tireyi terk ettik- sında istikbal eden general urnal gazetesinde Saint Brice Bize kırk asırdan öte 

tine /kt UŞ U • Tasın Bağdad seyaha. leri günün sabahı idi. Güneş Gourand Geliboluda hastane- Türkiye Başvekili ismet lnönü zamanın mirasıdır bu e/-
lstanbul ı'osad °V_ ekılimiz de iştirak edecek henüz doğm 1m1ştı. Ben de lere ateş açmamış olan Türk- ile mülakatını neşretmektedir. sane .. Mezopotamyada o'u-

dü Aras y, a (Hbususı) - Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüş· henüz çok genç ve tecrübe- ferin civanmertliğini ve harb· Bu mülakat esnasında lnönü ran eski milletler kurak 
yolu ile 'c rın ( ugün) Ankaradan buraya gelerek Bükreş sizdim. Komşularla beraber dt:ki kahramanlığını söyliyerek ezcümle demiştir ki: ve temiz ha11anın apaçık 

enevreye gidecek ve Ul ı · ' sabaha kadar uyumamıştık. buna karşı hayranlıgvını bı.ldı.rdı·. -Başvekil B. Blum ve Ha· gösteıdig"i gök9üzünü. tel· 
yapacağı umu • . . us ar sosyetesı asamblesinin -,, 

Har
. . V mı ıçtımada hazır bulunacaktır. Trenler gelip gidiyor, Yunanlı Paris gazeteleri Türkiye Baş· riciye Nazırı B. Delbosla ko- kik ederlerken yedi seg• 
ıcıye k'I· · h lk 1 · S k l d dan Tah e ~ ımız, ~enevreden avdetinde Bağdada ve ora· a ı zmıre taşıyordu. abaha ve ilinden büyük ehemmiyetle nuşma arımız esnasın a umu· yaregi buldular. Ve bu 

B T rana gıdecektır. karşı, gürültülerin ardı kesil- bahsetmektedirler. "Türkiye Baş- mi siyaset meselesini gözden "yedi,, rP.mzi onlarda dini 
CeJa.I Bevfik Rüşdü Arasın bu seyahatine lktısad Vekilimiz B mişti. Şehri yakacaklan sırada bakanı Fransanın misafiri"başlığı geçirdik. Bu meseleler üstünde bir kudsiyet aldı. "Hafta,, 

--Basaykarınladariş,tinrak esdecoeğinSÖ)'.tlenai oar. rruzlar.ı birisi: altında Pöti Parizyen gazetesi bağlı olduğumuz beynelmilel bu yedinin timsalidir. 
kalmıy~fim-; .. - çüBl('ij:~ 1 urkle? l&rı.t• j,~ ... ;m;: .... ~.w~ .. v .. ncıu~.-. mül~t~skesat tkakdrosu dahilinde Haftanın l!Ünleri de birer 

ff 
k 

1 
po ı ı ası a ıb ıçın bır ıuıaıa · ı ~uı 1tUı 1tu~, ~lj... . .. -. 

şehre giriyorlar. Tireyi yaka· ve hayattaki muva a ıyet erini vardık. Bu arada Sancak me· ger" tabiri de oradan kal-

d b • l d k k 1 çların altına yazdıktan sonra onunla konuş· h a 1 r t• d • ım er en, 1 ı selesine aid~ müşküllerin alli mıştır. ne lce Verme 1 d .. · malardan Türk-Fransız dostlu· uşerız. çarelerini de aradık. Bu müş· 8abil kulesi de yedi kat-
lht · ı ,. l • • • Halbuki, ne Türk askeri ğunun kuvvetleneceğini yazıyor. külleri Cenevrede ittihaz edil· lı idi. Her katı bir yıldız 

1 a cılerın tayyareleri Bilbao üzerine lvar, ne de milli kuvvetler Saint Brice Le Journal ... da miş olan prensib kararlarına mabuda tahsis edilmişti. 
mu•t d• ' ( t l ) N·t k" k ş Atatürkün çok değerli arka· z b d erna ıyen b b ğd l d çe e er ·· 1 e ım, as er, e· tam kuvvetlerini vermek sure· Uzatmıga ım, u in 
Paris 10 (R om a ya ırmış ar ır hre ancak iki gün sonra ye- daşı ve yeni Türkiyenin yara· tile bertaraf etmek icab eder. an'ane Sami ırklar içind 

vas . ' adyo) - Ha- Milisler, asilerin bu ani ileri tişti tıcılarından biri diye selamla· 8Jansının Ge ·k d k" h k 1 · k b' k · t Bizim bir tek gayemiz vardır. yayıldı. Asurilerden Yahu 
habirine .. ;nı a a ı mu· are et erıne arşı ır ço Anlaşılan, bunu söyliyen dığı İsmet nönünün Pariste O da Türk milletinin barış dilere, Yahudilerden Arab 
bir ok gore, ~sk kuvvetleri defalar hücumlar yapm1şlardır. herifi, kuvvetli bir evham bir günlük ıkonuşmalan S~n-

ç mukab1l taarruzlar S . içinde inkişafına çalışmaktır. /ara geçti. cak işinden çıkan sui tefeh· k' b [ d .. yapmışlardır. Asilerin Monte urıye sarmış . . Türkiye sulha ne kadar Bütün " ıta " ar a mq 
S 1 U t m hümleri dag" ıtmağa kafi gele· · • b ı ld 'la 'Ik ı 

l 
o uycde işgal ettikleri yer· Baş ve Dış Bakanları za mıyayı : samımı surette ağ ı o uğunu terek olan ' ı a " 

ere tevcih edilen bu mukabil Ankaraya geliyorlar Ben, komşularla beraber ceğini yazarak bu büyük dev· bütün komşularile ezcümle "tekvin,, Pfsaneleri ile J 
taarruzlar bir netice lstanbul, 10 ( Hususi ) - oturuyordum. Şafak söktükten let adamından sitayişle hah- Yunanlılar ve Bulgarlarla an· Uimlıkta, Yahudilikte 
miştir. Asilerin t verme: Suriye Başvekili ile Hariciye sonra, sokakları ve çarşıyı sediyor. )aşmak suretile ispat etmiştir. Rıristiganlıkla kökleş 'i. 
1 opçu ateşı N k d A k d ı · t. \ 1ra k • Parı·s Soı·r buradakı· mu··ka· M d T b · O l atında Bask kuvv tl . . azırının, ya ın a n araya o aşıp vazıye ı an amal!; a· - · a am a ouıs, vr gaze· Bu •yedinci günn•• as ın 

e erı gerı l k · ı· · l k k d. B hl'k ı· k J t · • 'kt sad·ı m·· d d k çekilmeğe m b k ge ere rıca ımız e onuşaca · rar ver ım . u tc ı e ı arar, ema ın sıyası ve 1 ı u· lesin e iyor i: insanların dinlenmesi içi 
d H ec ur almışlar· ı ·· ı · b'Jh kl " a ·stl d nasebatın takviyesi üzerinde "D"' k'. k ) F J ,~·ı,ı ır. ücum sahasında bir çok arı soy enıyor. ı assa çocu ugum ı na un u onuşma ar ransa konulmuş bir gün ae~ı 
makt~l ve mecruh kalmıştır. Katiller ediyordu. Annem yakamdan olacağını yazıyor. Fransa -Türkiye münasebatının Bilakis ilahın dinlendi 

Ası ta 1 B tutmak istedi, fakat ben fır- Dün mebusan reisi B. Her· atisi hakkında falihayır addo· gu .. nu·· tak/iden insanla 
d 

. yyare er, ilbao mü- k 1 ·ı l k B 
afaa sıperleri üzerine müte· Nası/ kaçtık- ladım, çıktım. Çünkü halkın yo büyü e çı iğe ge ere · lunacak bir mahiyettedir. Mü· stigü amelden meneden di 

m d. l / .. d d k dokuzu •ordu fsmet İnönünü ziyaret etmiştir. h" ı k F · ı r. .. .. ·d· a ıyen b b arını anlatıyor ar.. yuz e o san , . ım o an no ta ransa J e bir yasa,; gunu ı ı .. 
lar Fra k okm a athmaktadır- I muzun muvaffakıyetlerinden Akşam Hariciye Nazırı ta- Türkiyenin bütün siyasi me· Or. Necati Kema 
. ·. n o ararga ı umum·ı· stanbul 10 (Husus·ı) Ga f 80 k l k b. f l'ın. ı.n teblı"g" ·ıne go·· re, Toledoda ' - • habersizdi ve binaenaleyh, ne ra ından i~i i ır ziya et sailin esaslarında ve harici lata postanesi veznedarı Hü- v r. rerans Mıl l · olup bittig" inden habersizdi. verilmiştir. siyasete hakim olan fikirde A0rı J:ı 

ıs erın taarruzları akim kal- seyinin katilleri firari Tevfik -------- --- - l k b" mdış ve asiler fırsattan istifade ve Abdullah, evelki akşam Ben Bedestanağzı denilen ye- Tepelere doğru baktım, bir kafi derecede bir mutabakat Sağır ve di siz ıne te ı 
e erek altı kilometre yer ka· Adanadan getirildiler. Bunları re ~gelmiştim. Burada, Türk şey göremiyordum: zemini bularak Sancak mese· rektörü değerli mütefekkirle 
~nmışlardır. görmek için Haydarpaşada mahallesi içinde çalışan bir _ işte, geliyorlar, geli- lesi dolayısile bir Fransız-Türk mizden Dr. Bpay Ncbcati K 
... -~---------- binlerce haik toplanmıştı. Ka· fırıncı Filip vardı. Fırının üst yorlar.. karşılıklı muzaharet paktı önümüzdeki ~rşem e gü ANADOLU tiller, isticvaplarında, bir fır· katı, onun evi idi. Ben, oraya Ne demek istediğini anla· aktedip edemiyecekleridir.,. Halkevinde (Alkolizm) h 

• sat bularak hapishanenin cümle doğru yaklaştım. Telaşla mıştım . Fakat tecahül ettim: Monolart Ami, Du Peuple kında çok istifadeli bir k 
G.. -- ka d ki · d. · ferans verecektir. _ unlük siyasal gazete pısın an sıvıştı arını ve fırın kapaklarını ın ırıyordu - Kimler bu gelenler? gazetesinde diyor ki: ---- -

Sahip ve ba~)87{;8Dl Adapazarına geçerek oradan ve üst kattaki karısına bağı· - Görmüyor musun; sizin· "Türkiye s~şvekili ile Fran· nuşması iki memleketi ala 
lJ Haydar Rüşdü ôKTEM trene bindiklerini, Eski şehirde rıyordu: kileri.. işte bak, ayak sesleri sız Başvekili ve Hariciye Na· dar eden bütün meselel 
nıunıi neiriyat ve yazı i§lcri bt idr ~kanıdıklarından tabanca - Ulan ayı karı, Türklerin bile duyuluyor. Bak, bak, bir zırı Milletler arası bütün me· üzerinde dolaşmak ve siy 

tnild~ il r N h ç e arı ettiklerini, kısmen oto· · d İd : a~ ilz et .ançar büs ve kısmen trenle Adanaya elinde bırakıp kaçacağım seni, müfreze, şu tepeden koşarak saili ve bu arada Balkanlar umumıyeye ai mühim m 
;rehanesi: geçtiklerini ve orada otelde çabuk ol! iniyorl ve Akdeniz meselelerini geniş ilde ve ezcümle Milletler 
ımir İkinci B ,;}er aokaın k l d kl b k d d d · rmı·ş mı·yetı· ı· le mu·· te k em C. u lk / c • ya a an ı arını eyan ettı. lcr. Kadın da yu arı an cevap Ben onun gösterdiği istika· bir şekil e göz en geçı · ş re n 

ua Partisi binası irinde I h 
Telgraf: ızmir - ANADOLU ınf i/ak veriyordu: mete, içimden kakahalarla ve lerdir. Siyasi ufuklarda ya~ı· ususunda tam bir fikir 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 K d - Erkek müsveddesi herif, çılgın bir sevinçle gülüyordum. Jan bu teklifler Fransayı Tur· tabakati mevcud oldu aza an leri geldi ı ki 
ABONE ŞERAlTl inersem aşağıya gösteririm Dagw Jarın yeşilliği, zeytin ag" aç· kiycye bağlıyan <lost u arı anlamak imkanlarını vermi 

y u Ankara, 10 ( Hususi ) - h' b' h S 1 ığı 1200, altı aylığı 100, aç V sana!. lan, oncağıza höyle görünü- sarsacak mahiyette ıç ır i · Fransa· Türkiye· uriye 
)·bğı 500 kuru~tur. Dahiliye ckilimiz B. Şükrü B k E k ( tı.la"f mevcud olmadıg" ını gös· sında hu<ludların masun Yaba K a Kamutayın bugu .. nku- u adın, bizim Köse Os· yordu. vham a ayı sarmıştı 

ncı memleketler i~·in t1enelik ay ' · · k d.1 k k r 
abone üereti 27 liradır toplantısında infilak hakkında man tipinde birşeydi. Ben ve binaenaleyh, ormanlar, onun termiştir. " ıçın a te 1 ece pa ta geu 
Beı yerde 5 knru§tur beyanatta bulunmuş ve bunun, fırıncıya yaklaştım, kavganın, nazarında süratle ilerleyen bir Pöti Parizycn gazetesi de huna dair münakaşalar da 

~dnn geçmi~ nn':haıar 25 kuru~tur. bir kaza neticesinee olduğunu, telaşın sebebini sordum. Bana piyade alayından başka birşey şu mütaleayı yürütmektedir: samimi bir hava içinde 
kimsenin kabahati olmadığını Yunanca: değildi. "En samimi bir dostluk ha· miş ve müzakerelerin pek 
iki kişinin öldüğünii söyle· - Görmüyor musun? · de· Hataydaki tahşidatımız da vası içinde yapılan dünkü kında mesud bir neticey 
miştir. di • görmüyor musun dağları!. işte buna benziyor. ** lnönü, Blum ve Delbos ko· racağı ümidini vermi~tir. 

ANADOLU MA'J'BAASINDA 
z DASILMIŞ11R ........ iiiiiiililiiiii ....... _ 



_L-__ ..s._1~~~4------------------------------------------------A.NADOLU Halkevi, Ankaraya seya-
ll Mayu 9?1 

.hat tertib ediyor _____ ._,_. _ _...._...__...,..., _____ _ Şeker sanayiimızin 
inkişafına doğru .. 

!Mütehassıslar geliyor. Pancar 

Türkovaz barında 
Bir yar.alama vak"as• 
Birinci kordonda Tüikovaz 

barında Ahmed oğlu Hüseyin, 

Ankaradaki merasim görülecek 
ve kömür sergisi gezilecektir 

Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı : Saat 12,30· 
14 Halk türküleri1 havadisler, 
hafif musiki. 

ekimi de tetkik olunacak 
sarhoş\ukla Osman o~lu Kad· 
riyi bıçakla göğsünden yara· 
mıştır. Suçlu ve arkadaşları 
bıçakla yakalanmıştır. 

Uşak şeker fabrikası 

Ankara, (Husususi muhabi· fabrika, fabrika gezerek Türk 
rimizden) - Bugünlerde mem· köylüsünü iş başında görecek· 
le\cetimize Avrupadan iki mü· \erdir. 
him miitehassıs geliyor. Yirmi Şeker fabrikaları pancar 
gün kadar katacak olan bu çiftçisine bu ziraat için lüzum· 
mütehassıslar Mayısın beşinde lu olan bütün ziraat aletlerin· 
Alpulludan başlıyarak şeker den başka pancar tohumu da· 
fabrikalarım1zın bulunduğu sa· ğıtır , para avansı verir, mah· 
haları ve bu sahalardaki pan· sulün iyi yetişmesine, hastalık· 
car ekimini muhtelif bakımdan lardan muhafaza edilmesine 
tedkik edeceklerdir. kendi ziraat ve mücadele me· 

Türkiye şeker fabrikaları murları vasıtasile nezaret ve 
anonim şirketinin Mart 1tiha · muavenet eder. Köylümüz bun· 
yelerinde neşrettiği heyeti dan şevk ve cesaret alır. 
umumiye raporunda şeker sa· Pancar çok dikkat ve itina 
nayiimizin memleket çiftçisinin ile yetiştirilen bir mahsuldür. 
kalkmmasına otan büyük yar· Bazı bastahktar ekseriya bu 
dımım dikkatle okumuştuk. Bu mahsul üzerinde büyük tahri· 
sanayiin on senelik faaliyetini bat yapar. GPçen sene dahi 
hulasa eden bu raporda çok Trakya ve Adapazarı sahala· 
pJ.anı dikkat rakamlar vardı. nnda bu hastalıklardan birinin 
• 1 "'" .. ""'"' "'1u "' c.uaıcu ı:msu~· Mütehassıslar çiftçimizin ça· 

tikler, on sene zarfında şeker lışmasını tedkik ederken fab-
fabrikalarında 2, 173,500 ton rikalar ziraat fen ve mücadele 
pancar jş)endiğini ve pancar memurlarının bu tehlikelerle 
bedeli olarak köylümüze bu olan mücadelelerini de yakın· 
on sene zarfınd 24,443,700 dan göreceklerdir. 
lira ödendiğini gösteriyordu. 

Otobüs kaztı~ı 

Alsaııcak beledıye 'mıntakası 
önünde şoför Etem oğlu Yah· 
ya Nazmi, idan-sindeki 181 
sayılı otobüsü belediye mm· 
taka memuru Mustafa oğlu 
Abdullaha çarptırarak yaralan· 
masına sebebiyet verdiğinden 
yakal anmıştır. 

Sarhoşluk 
Namnzgah caddesinde lsak 

oğlu Marko ve Hayım oğlu 
lsak fazla sarhoş olarnk Kadri 
oğlu Remziyi yere düşürerek 
yaralanmasına sebebiyet ver· 
diklerinden yakalanmışlardır. 

Araba kazası 
Karşıyakada Sadıkbey soka· 

ğında Ziya oğlu idris, idare· 
sindeki taş yüklü arabasını 
yoldan geçen Mustafa kızı 11 
yaşında Perihana çarptırarak 
ayağından yaralanmasına se· 
bebiyet verdiğinden zabıtaca 
yakalanmıştır. 
~~~~~-----~~~~ 

Şeker meselesi 
B. Kazım lstanbula 

gitti. 
Şeker inhisarı Umum mü· 

dürü Bay Kazım Ankaradan 
şehrimize gelmiş, tetkikler ya.
para\c diin lzmir vapurile ls
tanbula gitmiştir. B. Kazımın 
refakatinde iki Alman müte· 
hassısı da vardır. 

1936 senesinde memleketi· Geçen sene fabrikaları sa· 
nayii bakımından tcdkik eden 

mizdc 23,300 hektar araziye iki beynelmilel şöhret on sene 
pancar ekılmiş ve 4241000 ton gibi az bir zaman zarfında bu 
pancar istihsal edilmişti. büyük sanayi şubesinde aldı· 

52,300 Türk çiftçisinin is· ğımız neticeleri büyük takdirle 
tihsal ettiği bu pancar bedeli karşılamışlar ve fahrikalarımızı 
260 • 270 bin Türk vatandaşı· en modern usullerle çalışan 
nın geçimini temin etmiştir. memleketlerin fabrikalarile mü· 

1936 senesi diğer ziraat savi derecede bulmuşlardı. 

Büyük Önder Atatürkün 
Samsuna ayak bastığı günün 
kutlanması şerefine Ankarada 
yapılacak merasime iştirak et· 
mek ve enternasyonal kömür 
sergisini ziyaret t>tmek üzere 
Halkevi namına İzmir ve mül
hakatından Ankar&)'a gidecek 
yurddaşlar 1için bir !;e ·ahat 
teTt i~ ed1lın iştir. 

Gidiş geliş: 
Bu seyahate iştirak edecek· 

let gayet ucuz olarak sureti 
mahsusada hazırlanan trenle 
gidib geleceklerdir. 

lzmirden hareket: 
17 /Mayıs 937 Pazartesi gü· 

nü saat 9 da Basmane istas· 
yonun dan. 

18/Mayıs/937 Sah günü An· 
karaya varış . 

19tMay1s/937 Ankarada. 
20/Mayıs/937 Ankarada. 
211Mayıs/937 Ankaradan 

hareket (saat 9 da) 
22/Mayıs/937 lzmire varış. 
Bilet ücret1eri: 
Pul nakliye vergileri de da· 

hl\ olmak üzere 
Birinci mevki gidiş geliş 18 

\ira 91 kuruş. 
ikinci mevki gidiş geliş 13 

lira 70 kuruş. 
Üçüncü mevki gidiş geliş 8 

lira 71 kuruş. 
lstiyenler biletlerini Basma· 

hane lımir istasyonundan 
atabilirler ve güzergahta iste· 

nilen her istasyondl trene 
binilebilir. Bilet almak için 
birer fotograf verilecektir. Bi· 
letler nama yazılıdır ve yalnız 
gidiş geliş bu hususi tren için 
muteberdir. Yolcular beraber· 
terinde kompartımana eşyadan 
maada bagaj eşyası bulundu
ramazlar. 

iştirak: 
lzmirden: Bu tenezzühe İş· 

tira\r etmek istiyenler doğru· 
dan lzm.ir J Parti ilyönkurul 
bin"~md~ Halkevi memuru 
her gün saat 8· 17 arasında 
müracaat ederek isimlerini ·k<ly· 
dettirir ve bu vasıta ile bilet
lerini alabilirler. Müracaatlar 
15 Mayıs akşamına kadar ya· 
pılmış olmalıdır. 

Mülhak attan: 
Bu seyahate mülhakattan 

iştirak etmek istiyen\er 15 
Mayıs akşamına kadar lzmir 
Parti ilyönkurul binasında 
Halkevi memurundan biletle· 
rini almış olacaklardır. Mül· 
hakat Parti kurulları kendi 
mıntakalarından bu seyahate 
iştirak etmek istiyenler için 
lzmir Parti ilyönkuruluna top· 
lu olarak müracaat eder ve 
bilet alabilirler. Her şahıs için 
birer fotograf getirilmesi veya 
gönderilmesi unutulmamalıdır. 

Bergama 
Kermesi 

Turing kulübü bir 
., ı • 1. -----1-.,----
22 Mayısta Bergamada baş· 

lıyacak ve bir hafta sürecek 
olan Kermes hazırhklarma Be,. 
gamada ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Bergama kerme· 
sine gitmek için lzmirden ha· 
zırlananlar çoktur. Bunu na· 
zarıdikkate alan İzmir Turing 
ve otomobil kulübü1 Berga
maya bir seyahat tertibine 
karar vermiştir. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi -1356 

Nisan 28 Sefer 29 

MAYIS 

Akşam neşriyatı: 1 \f lnkılab 
dersleri (Üniversiteden naklen 
naklen B. Yusuf K,-mal tara· 
fından), 18,30 dans musikisi, 
19,25 konft>rans, 19,50 kon· 
ferans, 20 Bn. Selma ve ar· 
kadaşları tarafından Türk mu· 
sikisi, 20,30 B. Ömer Rıza , 
tarafından arapça söylev. 20,45 
B. Cemal Kamil ve arkadaş· 
ları tarafından' Türk musikisi, 
21, 15 stüdyo orkestrası, 22, 15 
Ajans ve borsa haberleri, 
22,30 seçilmiş musiki parça· 
ları. 

Belgrad radyosu 
20,45 de Türkçe neşriyat. --------

Bay Mussolini, baş
ladığımtz işi biti re

ce~iz, dedi 
- Başı 1 inci sahifede ._. 

Diye bağırmıştır. Bunun 
üzerine Bay Mussolini: 

- ltalyan imparatorluğunun 
birinci senesi bayramı mille
tin azminin ve zaferinin bir 
eseridir. Bu zafer bizi sulha 
sevk etmektedir. 

Herkes bilmelidir ki, İtalya, 
deruhde ettiği vazife ve işe 

devam edecektir. Bu vazife 
ve iş, müstakbel bir zaman 
demektir. Bu arzu ve dilek için 
her fedakarlığa devam ede· 
cegız.,, 

Roma1 1 O (Radyo) - Bugün 
de imparatorluk bayramının 

üçüncü günü tesid edilmek
tedir. 

Romanın talim meydanla· 
rında gerek İtalyan ve gerek 
renkli askerler bir çok harb 
oyunları yapmışlardır. 

Renkli askerlerin cirid oyun· 
ları şiddetle alkışlanmıştır, 

Adis·Ababa, 10 (Radyo) -
ltalyan imparatorluğunun bi-
rinci yıldönümii münasebetile 
Adis · Ababada mareşal Graç· 

mahsulleri için olduğu gibi ş imdi de şeker endüstrimizi 
pancar için de müsait vaziyette ziraat bak1mmdan tedkik ede· 
geçmişti. Bu neticeden mem· 

Konser verecek talebeden bir kısmı 1 
9 
3 
7 

11 1 
9 
3 
7 

yani tarafından askeri bir 
geçid resmi yaptırılmıştır. 

cek olan diğer iki büyük şöh· 
ftUQ kalan pancar çiftçisi bu 
mevsimde yine tarlalarında retin tedkikleri neticesini öğ· 

reneceğiz. 
ıeni mahsulü yetiştirmekle meş· ---- *•* 
guldür. Selim öldü 

Bugün Avrupadan gelecek· lstenbul, 10 (Hususi) - Ab· 
erini yazdığımız iki mütehas· dülhamidin büyük oğlu Se· 
ıs profesör Blom ve Romer lim, Lübnanda ölmüştür. 

Atiiii'11ir1Defirle5i! 
~~---""11'~...,..,,,,_.. ~ .,.....~~~- ....... ~ ..... 

Tarihe mllstenid zabıta romanı 

Yarın akşam saat on sekizde Sağırlar, Dilsizler ve Körler 
müessesesi talebesi tarafından Halkevi [ salonlarında bir kon· 
ser verilecektir. 

Bu müessesenin müzikle uğraşan talebesi, muntazam bir 
~etod ve esaslı bir çalışma ile, en' zor, en klasik parçaları 
bılc m~vaffakıyetle çalmaktadır. Nitekim bundan eve\ verdiği 
m.uhtclıf konserlerde halkın rikkati içinde yükselen büyük tak· 
dırlerle karşılanm1ştır. Hiç şüphesiz yarın akşamki konser de 
bu muvaffakıyetlerin tevalisi olacaktır. 

SAL 1 -
Evkat Ez:ın Vasat Evkat fü:an Va~at 

Güne~ 9.48 ·i:S'fı ;ıqam 12 19,0i 
ö~le 5,03 12,10 yaısı 1,44 20,52 
ikiodi 8,56 16,04 inısak 7,5 7 3,58 -

lonun ~olablarında 5·6. ~in 1 mahcu~ fakat kocaman bir 
seçme kıtab bulunmakta ıdı. bebektır. Ne annemize ne 

fşte bu biribirine bitişik iki bana, ne de sana seni ~evdi· 
geniş ve güzel salonun birinde, ğini söylemek cesaretini ken· 
yemek salon_u~?a 8 haziran disinde hiçbir zaman bulamı· 

Bütün Habeşliler ve H,beş 
riiesas1 at meydanında buluna· 
rak askeri resmi geçidi alkış· 
lamışlardır. 

Mareşal Graçyani bir nutuk 
irad etmiş ve İtalyanın Habc· 
şistanda yaphklarını ve yapa· 
caklarını izah etmiştir. 

Ve bu sırada, bulunduğu 
köşeden Piyer Malen, oku· 
makta olduğu romanı masa· 
nın bir kenanna bıraktı, ve: 

J'S Nakleden : F. Ş. Benliollu 

Binbaşı Detro, evinde ara· 
sıra teklifli veya teklifsiz mi· 
safir kabul ederdi. Maaşından 
başka babasndan kalma mü· 
himce bir miktar iradı da 
vardı. Babası tarafından inşa 
edilerek miras bırakılmış ve 
Pastör sokağının en iyi bina· 
!arından birisini teşkil eden 
bir apartmanda oturuyordu. 

çarşamb~. gunu akşamı saat yacaktır. Benim ibi bir kar· 
11 de ıkı gen.? kız ve dört deş bu vaziyete tigane kala· 

- Romancılar ne derler.se 
desinler, hayatta da bazı ma· 
ceralar oluyor ki, nihayet i~
divaç- ile son bulmaktadırlar. caktır. 1 ve 2 numaralı tah· 

•lirz yollar kapalıdır. 3 nu· 
aralı tahtelarz yolu Kont ve 
lcont ile benden başka kim· 
bilmez. 

Doktor Bilz sustu. 
Dıterleri de doktor gibi 
tular. 

Yerler ar.tık sallanmıyordu, 
~ada cskı taı:yik yoktu. Dı· 

dan, uzak veya yakından 
,bir ses, hiçbir a-ürültü gel· 
yordu artık. 

Doktor, artık dinlemekten 
ıgeçmiş gibi bir halle: 
- Herşey, herşey bitti, 

voldul Dedi. 

Doktc,r, derin bir kabustan 
uyanıyor gibi silkindi; yanın· 
daki üç adama baktı ve kuru 
bir ifade ile: 

- Mösyöler... Siz yaşaya· 
cıksız... Haydi ileri!. Dedi. 

Hatime 
Binbaşı Detro bekar idi 

bir zamanlar süt anahj-ını yap! 
mış olan ihtiyar, meraklı bir 
kadın tarafından ev hizmetleri 
görülmekte idi. Bu kadının 
ev hizmetlerinde, yemek pi· 
şirme usullerinde kendisine 
mahsus daima komik ve aynı 
zamanda çok müstebidane 
usulleri vardı. 

Alt katta mutfak ve salon· 
lar bulunan bu geniş ve kon· 
foru yerinde olan binaf1, bin· 
başının mimar olan babası 
kendi arzusuna iÖre yaptır• 
mıştı. Bunun için yemek ve 
kitab s.alonlarına herşeyden 
fazla bir ehemmiyet vermişti. 

Mükemmel ve ıah at bir 
yemekten sonra, gene mükeın: 
mel ve konforu yerinde bir 
kitab salonuna geçmek ve 
i11tirahat mümkündli. Ru aa· 

genç erkek mukellef bir ma· maz. Tahminlerim yanlış mı? 
sanın etrafında yer almış hu· D'ıyan s ~ t" b' k 'd' , a rı ıp ır ız ı ı. 

lunuyorlardı . Çok namuslu, Çok ciddi fakat 
Geniş masa üzeriııde henüz o kadar da serbest bir kızdı. 

mazel Gizci ile nikahınız ne Bunun için, ilk heyecanına 
zaman olacaktır? hemen hakim oldu ve: 

Genç adam bu suale doğ· - Hayır, Lük, yanlış dü· 
rudan doğruya cevab vermedi. şünmüyoraunl 
Ayağa kalkarak heyecan için· Diye cevab verdi. 
de bulunan Giıelin yanına Lük gülerek binbaşı Det· 
kadar gitti, genç kızı elinden roya: 
tuttu ve aynı derece heyecan - Aziz kumandanım, dedi , 
içinde hulunan hemşiresinin ben madınazel Gizel ile, hem· 
de bir elini tutarak: şirem Diyanın yüzbaşı Ojiyeye 

- Diyao, dedi, aziz hem· desti izdivacı,nı uıattıi'ı anda 
~ir ın, yüıba~ı F crnın Ojiye nikAhlanacağım. 

Dedi. 
Binbaşı Detro gülerek: 
- Azizim Piyer1 bu netice 

fena birşey değildir, sen ne 
va kıt için hazırlanıyorsun? 

Diye sordu. 
- Bunu sormağa lüıum 

var mı kumandanım, sizin ni· 
şanlandığmız ıün ben de ni· 
şanlanacağıml 

Haklı idi. Çünkü Piyer, 
binbaşının da kendiıi ıibi 
bekar kalmağa karar verdiAini 
biliyordu. SON 
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M;damSimp• 
•onun köpeği •. 

Duymadınızıa, ben haber 
Vereyim; 

B .. 
k .. ızım Madam Simpsonun 

opetini YJlan ısırmış. O da, 
aA"lamı, d·· .. L b" • ovunmüş, ondraya 

tr telgraf çekerek ona benzi• 
Yen bir kö k . . Esk .. nin y . . pe ıstemıı. ısı· 
M erını tutacak ve bizim 

adam Simpsonun kederlerini 
avutacak olan bu bahtiyar kö: 
Pek, Londradan yoli çıkarıl· 
lllış. Hiç şüphesiz, yerine var· 
mış v · . e ıstasyonda, Madamın 
ınaıy t• b b' .e ı, ahçe kapısında da 
bı~zat Madam tarafından istik-

ak edilmiş, alkışlanmış, ku· 
ca lanmıştır. 
d.Madam Simpson için "bizim. 
'Yorum. Sebebini anlarsınız: 
~erek Madam Simpson, ge· 

rcıue ·· kb 1 bu . ınu~ta . e zevci, şu veya 
t nıılletın bırer ferdi olmak. 
an çıkmış ve hepimizin malı 
olınuoıJa d L . d v r ır. oıd Corcu, Mak· 
onaldı, Baldvini, Hitleri, Blu

mu, Mus ı· · · b· so ınıyı vesaireyi, hiç 
ır zaman milletler benimse· 

~fezler. Fekat bu müstakbel 
Çı d" 1 ' unya karşıaında oynadık· 
.. ~~ .son hakiki aşk oyunile, 

n· 
1~11n" olup çıkmışlardır. Ya. 

1 ı . eın lngilizlerin, hem 'f!ürk
~rınl, hem ltalyan, hem Al· 

an arın H 
111 •• atta, asalete düş· 

an olan Ru 1 
asıl halk s arın.. Amma, 

1 tabakaşınm .. 
ştc bunu .. 

P.ek hika e ? ıçındir ki, şu kö· 
sine çık y sı, nıiltbuat sahne· 
pekler" ıyor. Kraııarın av kö· 

k. ı, atları d ğu .. 1 .. ırnse ald o rur, o ur, 
SiınPaon •rın~, f~kat Madam 
bir ın ~n .kopeğı, dünyanın 
"hav ~ esı olur. Bu köpek 

_" Ô ese, ~azeteler: 
köpekle~le hır. ses ki, başka 
Onda b n sesıne benzemiyor! 
bir r h aşka bir müzik, başka 

u tan k k 
run işled· . o~a~, san i şuu· 

D· ığı hır mcelik varl 
ked_1Yecekler .. Bu köpek bir 

ıyc 1 ' 
he.... sa dırsa; fotoğrafçılar •11en p . 
onu f eşı sıra koşacak ve 
şun: otoğrafına çekerek altına 

Yaza~klar: 
Rn bü ~k • . 

bir k d· yu aşıkların köpeğıı 
Yor e •ye gadabını izhar edi· .. 

Madarn s· d. bind ımpsonun dizi ı· 
e, el) . . 

Yacak . erının arasında oynı· 
b.ıır ' ınsan oğlundan daha 

1Yar bi ·· ·· b" h \le h r omur, ır ra at 
uıur . k 

B 
geçırece .. 

u h"d• 
tırlattı: a ıae, bana birşeyi ha· 

1 l<alarn 
stanbul ış ~~~.urile Yalovadan 

ninin b.8 . donuyorduk .. Külha· 
lem· ırı, kafayı iyice tütse· 
~ş olarak içeriye girdi. Sol 
kad IJ»da, genç ve güzel bir 

ınla 
Genç it annesi oturuyordu .. 
~el b· •dının kucağında gü· 

ır k .. 
külharıb <>pek vardı. Sarhoş 
Çerken: ty, yanlarından ge-

-. Ah k·· . 1 ı 
I>ed· • opeğın o ayım . 

balın 1k Genç kadınm anası 
<ftı . 1• aldırdı. Tam bir iti

ıçındc: 

.....,Eve• h" 1 b' k"" Sft1c 
1 

.... 19 o muaa ır o· 
lett.rı ~ •ydın da bJrazcık fa.zi· 

ull.\Aaydıl 
Cevabı 

tull . nı verdi. Heril, kur· 
li'"- Yllbit domuz gibi sende· 
,.~~ıc k 

dar be •çb. Bu cevabı oka· 
Jh .. _ ienmittim ki, alkıtla· _--.tQ,k .• 

•çın kendimi zor tut· 
lllfflflt 

Ankara ve isfanbuldaki ıiı3çlar 
- Baıı 1 itJci sahifede. - ikinci defa fzmir kaleıine müdafaasının daha ilk daki· rete gelen bir pas güzel bir 

:ıcişi ile oynamak rnecburıye· sQktu. kalardan itibaren çalaşmağa Fener. hücumunun ~ukadcli· 
tinde kaldı ve bu n~lice çı~h. Bu golden sonra daha ser· m.ecbur kaldığı görülüyor. f Jk mesi oldu. Ayaktan · ayağ~ 

Ank-ra, 9 (Hususı) - Üç· best oynamağa baıh~·an siyah· dört dakika içinde Fenerbahçe geçen top Esadın on metre~ 
okun verdiği maçlardıı, vekil· kırmızılılar artık vaziyete ta.. lehine üstüste üç korner kay· den attığı güzel bir şütle iz· 
~er~en birçoğu, mebuslar ve mamen değilse bile kısmen dedildi. · mir 1'alesine ikinci defa girdi. 
ılerı gelenler hazır bulundular. hakim bulunuyorlardı. lzmir kalesi ilk ciddi tehli- Bu gol Doğansporu yeniden 
Bilhassa dünkü maçta hake· Buna mukabil de lzmir mü· keyi 5 inci dakikada atlattı. canlanlandırdı. fakat başla· 
min kabul etmediği gol vazi· dafaası büyük bir gayretle ça· Mahmudun müdafaa ettiği mak üzere olan akın Yaıaran 
yetini herkes görmüş ve fzmir lış1yordu. Bu arada fzmirlile. kale önünde ve ceza çizgisi uzun bir degajmanı il~ ıeri 
takımının bu hareket karşısın· rin de tehlikeli birkaç akım içinde Fenerbahçeli muhacim· döndü. Ve Fikretin bir pası 
daki sportmence sükunet ve olduysa da bir netice vermedi lerir. topu ayaktan ayağa gez· ile Ali Rıza yeniden gol vazi· 
nezaketini takdirlerle karşıla· ve devre 2-0 Gençlerbirli- dirdilderi görülüyor. Ali Rıza- yetine girdi. Fakat bozuk bir 
mıştır. Üçok burada çok iyi ğinin lehine hitam buldu. nın iki İzmirli müdafii arasın· şütle topu avuta attı. 
bir intiba bırakmıştır. Ankara ikinci devreye çıkarken Üç· dan çıkardığı pas d~marke Devrenin bundan sonrası 
bölgesi Üçok şerefine elli ki· ok takımında bazı tadilat ya· vaziyeti bulunan Fikretin aya· yine Fenerin tazyikı altında 
şilik bir ziyafet vermiştir. pılmış, santrhaf Adil orta mu· tına geldi. Fikret on metre· geçti. Bu tazyikın zaman za· 

Ankara şehremaneti, bu sa- hacim mevkiine geçirilerek den hiç acelesiz şütünü çekti. man kuvvetini artırdığı ve iz. 
bah lzmirli oyunculara şehri Mehmed haf hattana alınmıştı. Topun golpostu yalıyarak ka· mir defansının gol fırsatlarına 
2ezmeleri için bir otobüs tah· Oyuna lzmirliler enerjik bir laye girmek üzere olduğu gö· mani olamıyacak vaziyetlere 
sis etmiştir. Üçok, sah günü hücumla başladılar. Gençlerin rülüyor. Fakat Mahmud çok düştüğü görülüyordu. Fakat 
akşamı ekspresle hareket ede- müdafaasında güçlükle kesilen alkışlanan bir plonjanla topu üç orta muhacim topu ayak· 
cek ve çarşamba akşamı iz· bu akanı birkaç tanesi daha kt>sti. larında ezmeleri yüzünden sayı 
mirde bulunacaktıt. takib etti. Üçok hiç olmazsa Fenerbahçeliler lzmirlilerin adedini artıramadılar. 

Ankara, 9 (A.A.) - Milli bir şeref sayısı çıkarmak için yarı sahasında güzel ve ahenk· Dakika 30.. Ali Rıza kale-
küme maçlarına bugün de de· sıkı bir surette çalışıyordu. Bu li oyunlarına devam ettiriyor· ciyi de geçtiği halde topu 
vam edildi. Saat tam 14 de akınların birinde sağ müdafi lar. Reşadın çok iyi takviye avuta attı, biraz sonra Esad 
Üçoklular sahaya çıktılar. Biraz Kadri topu elle durdurduiu ettiği sol cenah lzmir kalesini lüzumundan fazla plise edilmiş 
sonra da Gençlerbirliği gözük- İçin hakem Ankara aleyhine tehlikeler altında bırakan hü- bir şütle topu kale direğine 
tü. Her iki takım da şiddetle penaltı verdi, Basri de temiz cum serilerinin biribirini takip vurdurdu. Kısa bir müddet 
alkışlar dılar. Kısa süren me- bir plise ile bunu sayıya tah· etmesini temin ediyorlar. sonra Naci üç metreye ka4ar 
rasimden sonra karşılıkla dizil- vil etti. lzmir bir gün evelki çetin yaklaştığı halde şütünü yanlış 
dikleri zaman Gençlerbirliğini lzmirlilt-r devrenin ta başın· maçın yorgunluğunu unutturan bir vuruşla kalecinin ellerine 
Beşikt8§a karşı yaptığı maçta da kazandıkları tek golü çift bir canlahkla kuvvetli rakibi· attı. Doğansporlular devrenin 
sakatlanan müdafi ihsandan yapabilmek için canla, başla nin üstün oyununa mukabele sonlarına yakın golle neticele
mabrum olarak şu şekilde gö· çalışıyorlar. Bugünkü oyunları etmeğe çalışıyor. Sarf edilen nebilecek bir fırsat yakaladılar . 
rüyorıız: Ankara defansının kuvvetli gayretin Fener hücumlarını Fuadın Aliye verdiği bir pas 

Rahim, Kadri, Halid, Sala- müdahalelerile netice vermeden semeresiz bırakmakla beraber Lebibin yerini tutmaması yü· 
heddin, Hasan, Keşfi, Selim, sönüyor. uzun müddet devam edilemi· zünden lzmirli muhacimin bir· 
Münir, Rasim, Niyazi, Ihsan. Buna mukabil Ankaralılar yeceği san-lacivertlilerin gittik· denbire gol vaziyetine girm~si 

Buna mukabil lzmirliler sa· da boş durmuyorlar. 30 uncu çe artan bir enerji ile oyna· ne,ticesini verdi. Fakat Hüsa· 
kat olan sağiçleri Saidden dakikada lzmir kalesi bir teh- malanndao anlaşılıyor. meddin güzel bir çıkışla topu 
mahrum olarak şu şekilde di· like daha atlattı. Niyazinin Nitekim 9 zuncu dakikada Alinin ayağından aldı. 
zilmişlerdi : sürerek ortaladığı top kaleye Fikretin attığı bir şütü kaleci Birinci devre bu şekilde 

H 1 Al 7 F. çok yakın bir mesafede bu· bloke ed~edi. Nş.rfi b''"rJVst,n " n .... ' • - • i mi. i. .iyA. .nvPr 1 ıd· topa yetıJ:.ta ve hah ır kata bı.ttı·. 
f M h lunan Se imin ayağına ge ı. y 

Adil, Şükrü, Musta a, ~ · Fakat Selimin yavaş şütü iz. vurUfu ile takımının ilk sayı· Rüzgara arkalanna alan Fe· 
med, Mazhar, Basri, Namı · mir kalecisinin elinde eridi. sım ağlara takta. nerbahçelilerin ikinci devrede 

Hakem Said Saliheddin. Bir kaç dakika sonra da Se· Fener hücumları hala biri· sa~ adedini artıracakları tah· 
Oyuna Gençlerbirliğl baş· )imin ortaladığı to~u Rasim birini taki~ etmekte devam min ediliyordu. ilk devrede 

ladı. Fakat derhal yaptıkları fena bir kafa vuruşu ile dı- ediyor. Orta çizgisi üzerinde büyük bir enerji sarfeden ve 
sağdan seri bir inişle Genç- şan attı. yerl~en Yaşar· Lebib hattı çok yorulan Doğansporun mu· 
!erliği kalesine inen Üçok hü- Oyunun sonu yaklaştığı için Hüsamettinin kalesin~ topun vaffak olacajı ümid edile-
cumunu Gençlerbirliği müda· k d ı· yaklaJ;.masına meydan vermiyor. mezdı·. Gençlerbirliği azan ığı ga ı- ..: 
faası kornerle, güçlükle berta· biyeti kaçırmamak için sol Bu tazyikın şiddetini artır- Fenerliler oyuna büyük bir 
raf edebildi. muavini de geri alarak kale· masına rağmen İzmir kalesine hızla başladılar. Top lzmir ta-

Oyun karşılıklı akınlarla de· sini üç müdafi ile muhafaza ikinci bir sayının girmeyişi ilk kımının hatları arasından süzü
vam ederken 13 üncü dakika- etmeğe ~hşmakta, buna mu- golün Fener orta muhacimleri lerek kaleye doğru iniyor. Ali 
da Kadrinin hatalı bir kafa kabil Üçokta hi~ olmazsa be- üzerinde bir nevi rahavet Rıza sağa ve sola mütemadi· 
vuruşu ile geriye düşen top raberlik sayısmı çıkarabilmek uyandırmasından ileri geldiği yen kaçarak arkadaşlarınf de· 
Namığa geldi. Naımğln kale· arzusu ile bütün takım taar· görülüyor: marke kalmak imkanınını ve· 
ye biraz daha sokularak çek- ruza geçerek tek müdafi ile Dakika 15 .. N,jyazi Ali Rı· rıyor. 
tiği kuvvetli bir şüt büyük oynamakta idiler. zadan aldığı ileri bir pası Dakika 3 .. Ali Rızanın tqpla 
direğe çarptı. Ve avut oldu. Oyunun bundan sonraki oyalıyarak İzmir kalesine doğ· kaleye doğru gittiği görülüyor. 

Bu vaziyetten kurtulan Genç- kısmı sıkı ve heyecanlı oldu. ru akıyor. Topu stop etmeden Doğansporun iki müdafii bir
ler derhal sağ taraftan süzül- Fakat her iki takımın çok ça· sıkı bir şüt çekti. Mahmud den Ali Rızaya sarj y~ptılar. 
düler. Selimin o.rtaladığı top lışmasma rağmen netice de- seri bir plonionla lopu güç· Top aralarından kaçtı. Ve 
Niyaziye geldi. Tamamile de- ğişmedi. Ve maç 2-1 Genç· lükle kesti. Bir dakika sonra Esada geldi. Esad çıkış yap,an 
marke vaziyette bulunrJn Ni· )erbirliğinin galibiyeti ile ne- bu sefer Esad 2üzel bir şüt kalecinin üstünden aşırtma bir 
yazinin dört beş metreden ticelendi. çekiyor. Ve kaleci aynı can- vuruşla topu lzmir kalesine 
çektiği sıkı bir şütle topu lzmir takımı Salı akşamı dan atılışla muhakkak bir ger soktu. 
Üçok ağlarına taktı. ekspresle lzmire hareket ede· le. daha mani oluyordu. Bu gol artık izmir takımmm 

Bu golü 19 uncu dakikada cektir. Fener hücumlarmm bunaltı- bütün maneviyatım kırdı. t4ü· 
kale önünde verilen bir ceza fstanbul

1 
9 (A.A.) - Şeh· cı bir mahiyet aldığı görülü- dafaada bir karışıklık ve bez

vuruşundan Niyazinin çektiği rimizde bulunan lzmirin Do- yor. Esad ve Ali Rıza güzel ginlik görülüyor. Fikret beşinci 
ve direğe çarparak neticesiz ğanspor takımı bugün ikinci paslarla kaleye indirdikleri to- dakikada güzel bir inişi gene 
kalan bir şütü takib etti. maçını Kadıköyünde Fener· pu üç metredeıı avuta attılar. güzel bir şütl~ tamamladı. 

27 inci dakikada Selimin bahçe stadında Fenerbahçe lunir muhacimleri Fener ka· Top kalecinin elleri arasından 
lzmir kalesine doğru indirdiği ile y,epu. fzmir takımı bir gün lesine ilk hücumlarını on se- sıyrıldı. Fakat gf?lpostun üs· 
gül!!l bir hücumda ortaladığı evel Beşiktaş maçında sakat· kizinci dakikada yaptılar. Ô· tüne çarparak geri döndü. 
topu Rasim bir diz_ vuruşu ile lanan en iyi muhacimi Hak· merden F~ada gelen top uzun Dakika 19 .. Niyazi topu İz.· 
Niyaziye geçirdi. Çok müsaid kıdan mahrum bir halde şu bir pasla sağaçığı buldu. Re· mir kalesine doğru indir.iyor. 
ve demarke vaziyette bulunan şekilde dizildi: şad topu kesti ve Naciye Güzel bir ortalayış yaptı. Şap· 
Niyazi vole bir şütle topu Mahmud, Fethi Adnan, Re· verdi. Nurullah ile Naci ara- deli gögsile yer.e indiren Ali 
---- şat, Nurull~ lsmail, Mehmed, sında bir çekişme.. Nurullah Rıza acele etmeden lzmirJi 
Halkevi köJ:eSi Ali, Ömer~ Fuad, Sabri. solaçığa pas veriyor. Sabri müdafi ve kaleciyi atlattı. Gü· 

--------·T~~-- F enerbahçeliler kendi kad· Cevadı atlattıktan sonra topu ı.el bir ~ütle takımanm dör· 
1 _ Bugün saat 17 d~ rolarım muhafaza ediyorlardı. ortaladı. Ve Fuadın otuz met· düncü golünü kaydeUi. 

müze ve sergi komiteleri top- Hakem Galataaaraydan Ni· reden çektiği şüt avuta gitti. Fencrbahçc;lil~ 11 ine~ dhaa· 
fantısı vardır~ had Bekdik. Fenerliler Doğanspor kalesi kıkad• hakiki bir tehlike 8 

2 - 13 Mayıs Perşembe Oyuna Fenerbahçeliler baş· Öl)ünde yeniden yerleımekte atlatblar.. Yqar. biletinin Üs· 

d S le. !adılar. Rüzgir.a kar•ı oıvna· ıorluk "Umcdiler. 20 inci da· tüne düştüğü için sahadan çık· iÜnÜ saat 18 e a.1ı ve "it J Y G 1 
Dilsiz okulu direktörü doktor malarına rağmen ilk inio çok kikada Naci ile bir karanbol mışu. Geric;le oynıyan evat a 
B. Necati Kib (Alkolizm) hak· kuvvetli oldu. Ve. san·lieivert· y.apan lzmirli müdafi Fethi Lebib Nurııllahın bir puını 
kında iıtifadeye pyan_bir kon· liler hemen Doğanıporwı lca- sahaY> teı.ketti. ~ek için topa be,aber çık· 
ferans verecekt~ lui önünde. y.-Je~ltr. bmir Dakika 22.. ~dwı Eik· tılv.. ~rpıtblv V\ Fqchn 

VafiJ'•I aıtllltfı 
flbi 48_ilflir 

f'eder~on reiıi P,y ~ 
dad RıQ, baıı lıt•nbııl · -~ 
telerine, lzmir lıidi~ e~ 
fanda vaki bey~natındt. buli.: 
saten diyor ki; 

- lzmire, ..hı it\erine blz.or 
zat nezaret ettioı. 600 du@Jj" 
ye veriliyornıu,. 8u9l.rda t~" 
zilit yaptım. lımir ıaıetelod" 
ne v~rilep onor dubQliJe1i dO 
bete indirdim. 8ir ıaıe\e\ 
oyun ta ıilitını o" YIZ.l~llJll 
teıbit etµrmcı ya!,. lz~ir P.• 
ıeteleri kızmıılar, biletleri ;.. 
de ettiler. Aldıtuıuz ted~· 
)erle ma~ ha1~ata sek~ n@.. 
li~a. tuttu, lzmir mınt~ınaa 
bunu asabiyetle k~pla4~ 

.hakkındaki yazılarda fada J!-l• 
retkeşlik V.Jfd&r. 

Bay Sedad Rızyın, ht~, 
leri bu kada! tahrir ede~l, 
be""emezdik.. f zmir g~eteçi• 
leri, kendi hüviy.et ciizdanla~ 
nru ku!laııarpk ıaha,ra ~~~ 
diklet! için. on.la~a ilk de~ 
o~ dllhulire vefilmiıtir, ~ 
tan bul 8".lwlaılaıım~ bet !a
ne veri\meıi, ~dece or~ 
her arkadaşın ken~i . hüv ·,.et 
varakası ile d~dao. d;u
ya. sahaya ~ekte ol~n

- L'"'•• 9f1!1.i,rinu -~'P'r 1 ur, ı r r 

çok millaid · bir vuiJttfi' ...: 
leye dojru alapuma -~ 
yet verdilff. Hiaamettia vui· 
yeti iyi takibe,m.; ~yefndp 
Fuadıp attığı ıqtQ kalp.nil\ tall\
kö~sinde kesti. 

oıfuJU"pdlliP.~-.. ~m:;;~ 
çeliler artık tahakkuk etmit 
bir plibiyetist verditi itimatla 
güzel fakat gayretsiz 'Djr ~ 
oynadılar. HeJ&pb puJ,r, gii· 
zel deplumanlar ve ahenkli 
iniıler lzmir kalesinin ~· 
de kafi derecedti qyret ~öı: 
terilmediJi i~in dalıqa n~ıce· 
siz kalıyor. 
' H~lkm sayı adedin~n ~ 
ması için F enerbahçelıleu t• 
vike ba,ladıklarını ~: 

3B ÜflCÜ da~ikada fflJUl 
topu ortaladı. Ali ~ la}P 
bir eppe ile 1-irJj arii~i 
atı,.uı. Kalenip 30 metre 
~ıtından bati~ ~eye 
doğTu yaklapn bir kOff ml
sa~~kası. Ali Rıy lzpıfrlj . ra· 
ki~ini hir daha atl~ttıkJa~ 
sonra güzel bir plife .ıe be-
şipci go1ü Y•P.tı. • . • 

Biraz sonra Fikretin ındtr• 
diği bjr hüc;um lzmjr müda· 
faasını k.-tıJny9r. Ve topu 
Filaettcn a• Na~i sıla _bi! 
şütle talö:nının altmcı golünu 
lzmir ıtlanna takıyordu. 

()yunun b~n~n sonram 
eJıaSh hiçbir hic:lıse kay~ 
meksizin geçti. Ve F ener~la
sabadan &O. ıalip çıktı .... 

Maçw biyiik bir far)tla F. 
nerbabçe lehin~ bitmesi bupa 
sahada seyredilen mü,.._. 
ya naearP normal- bir .-. 
cedir. Fakat lımir takaaunıa 
ldak1a gilN en luııneıi- ,..,.... 
ciminclcıl Q)abrPıa ol91!11t wı 
bif,inci dcvr,enip, yirm~ •ki· 
bsm~ son;. QXlfDa ~ ~ 
il~ de'falp4 rıae~ ~'!_. 
gjQi lcq-;p~r F~n~bJ}pl"· 
rin iıja.i çok k914YlMb!._ 
bulunJJ~du. 

S,,.-1•~,;ı:tl;lçrjn 4Jae~ ol
cb,p le~ eanlt o~ 
bia:4n bı~rJ ~d.\ 9 
biJ'. anı., ...... lte 

~-·~ .. -



Sayfa 6 

Lise atletizm bayramı.g 
çok güzel geçti -

Gençlerin muvaff akıyeti on bin 
kişi tarafından alkışlandı 

Erkek lisemizin hazırladığı 
büyük ve zengin atletizm bay· 
ramı, cidden çok muvaffakı· 
yetli ve çok alakalı geçti ve 
on bin kişilik büyük bir ana, 
baba ve kardeş yığını, liseli· 
lerimizin atletizmdeki kabiliyet 
ve kudretlerini şiddetle alkış· 
ladı .. 

Bugün, hem güzel bir spor 
günüydü, hem de mektepliler, 
gençler ve ebeveyn günü .. Vali 
Fazlı Güleç de seyirciler ara· 
ıındaydı. 

Merasim, istiklal marşile 
başladı ve bunu, parlak, mun· 
tazam bir geçid resmile, bay· 
ıak çekme merasimi ve lise 
marşının söylenmesi takib etti. 
Geçid resminde, liseli planör· 
cülerin de tayyareci kıyafetile 
iştirak ettıkleri görülüyordu. 

Müsabakalar cidden ;ok 
zevkli geçti. Genç liseliler, iki 
gruba ayrılmışlardı: 

Sarılar, morlar. 
Ve seyirciler de keza, Oki 

gruba ayrılmıştı. Neticede mor· 
lar 72 puanla birinci geldiler. 
Sarılar da 67 puan aldılar. 

Müsabakalar, gruplardan - -dandır. Kaldı ki, esas mesele, 
bu değil, bilakis, başlıbaşına 
bir İzmir gazetesi ile Son 

duhuliye verilmemesi ve bu 
yetişmiyormuş gibi, vaki mü· 
racaat üzerine!adeta lütuf ve atı
f et kabilinden: 

- Peki, onlara da birer 
tane verelim. 

Denilmesidir. Bu laübalilik· 
tir ki, gerek lzmir gazetelerini, 
gerekse f stanbullu refiklerimizi 
temsil eden arkadaşları, bilet· 
leri iade etmeğe sevkeylemiş· 
tir. Keyfiyet, Yeni Asır arka
daşımızın da yazdığı gibi, 
uzun boylu bir ihtilaf değil
dir. Sadece, gazete ve gazete
cilerin, Federasyon reısının 
vereceği biletlere hiç te ihti
yaçlan olmadığını göstermek
ten ibarettir. 

Maç hasılatının, bu tedbir
lerle iyileştiği noktasına gelin
ce, Bay Sedad Rıza da bilir 
ki, Güneş maçından evelki 
hasılat pek mükemmeldi. On
ları da bu mmtaka idare et· 
mişti. Eğer diişüklük olmuşsa, 
bunu, halkın hakemlerin hare· 
ketlerine ve kendi takımları
nın mağlubiyetlerine karşı duy
<:lukları tecs ürde aramak ge · 
rektir. 

Bay Sedad Rıza, sekiz yüz 
liraya yakın bir para gösterir
ken, bu iş için Ankaradan 
buraya kadar gdiş, burada 
ikamet ve Ankaraya avdet 
masraflarını indirirse, acaba 
kaç para kalacaktır?.. Bunu 
da söylemeleri lazımdı •. 

üçer atlet iştirak eden 100 
metre koşusile başladı. Neti· 
cede sarılardan Vahid birinci, 
morlardan Cemil ve Asım 
ikinci ve üçüncü geldiler. (Re· 
kor 11 3/5 saniye) 

Tek adıma 6 atlet iştirak 
etti. Morlardan Süreyya birinci, 
sarılardan Vahid, Nevzad 
ikinci ve üçüncü geldiler. (Re
kor 6, 18 metre) 

400 metre koşusunda sarı· 
lardan Fahri birinci, morlar
dan Ali ikinci, sarılardan Ziya 
üçüncü. (Rekor 57 saniye) 

1500 metre yarım mukave· 
met koşusıınu morlardan Ne
cati 4,57 dakikada bitirerek 
birinci geldi. Sarılardan lbra
him ikinci, morlardan Mustafa 
üçüncü. 

Gülle atma: Sarılardan Ta· 
rık 10,81 metre ile birinci, 
sarılardan Haşim ikinci, mor· 
lardan Tevfik üçüncü. 

110 mania: Morlardan Sü· 
reyya birinci, sarılardan Fahri, 
Suad ikinci ve üçüncü. 

400 X 4 bayrak yarışı çok 
heyecanlı geçti. Neticede Ke· 
mal, Aydın, Ziya ve Fahriden 
mürekkep sarılar takımı 4,2,3/5 
dakika ile birinciliği aldı. 

Cirit: Morlardan Cahid bi
rinci, Tevfik ikinci, sarılardan 
---·· -:r-··-- o------· ,-----· 
39,46 metre) 

200 metre sür'at koşusunu 
24, 1-5 saniye ile morlardan 
Cemil birinci, sanlardan Va
hid ikinci, morlardan Asım 
üçüncü. 

Üç adım: Morlardan Sü
reyya birinci, sarılardan Nev
zad, Turgud ikinci ve üçüncü. 
(Rekor 12,81 metre) 

800 metre yarı sür'at mü
sabakasında morlardan Mus
tafa birinci, Nejad ikinci, Şe· 
fik üçüncü. (Rekor 2,22,2·5 
dakika) 

50 metre sür'at koşusu [kü· 
çükler arasında] morlardan 
Mehmed birinci, sarılardan Ke· 
mal ikinci, morlardan Ali 
üçüncü.. (Rekor 7 saniye) 

Disk: .Sarılardan Tarık bi
rinci, Haşim ikinci, morlardan 
Cahid üçüncü. (Rekor 27, 12 
metre) 

lOOX 4 bayrnk yarışını, 
Asım, Vedad, Cemil ve Fik· 
retten mürekkep mor takımı 
kazandı. (Rekor 48,2/5 saniye) 

Yüksek atlamalarda mor· 
lardan Süreyya, 1,66 metre 
atlıyarak birinci geldi. ikinci 
Cahid, üçüncü de sarılardan 
Turguttur. 

50 X 4 bayrak yarışı [kü· 
çükler arasında]: Bu yarışı 
mor takımı birinci olar"k bi
tirdi. Fakat takım koşu esna· 
sında favul yaptığından birin
cilik Kemal, Mustafa, Ahmed 
ve Vedaddan mürekkep san· 
lar takıma verildi. 

ANADOLU 11 Mayıı 937 

Manisa muallimleri Kulada Taç giyme merasimi için 
büyük hazırlıklar var 

Bu akşam ve yarın akşam, Scudhanf de 
demitli bulunan bütün gemiler projökt6r

lerle sabaha kadar tenvir edilecektir 

Manisa muallimleri Kulaya girerken .. 
Kula, (Hususi} - Manisa muallimleri, buraya geldiler, alaka" 

ile karşılandılar. Muhtelif tetkikler yapıldı. Muallim Şaban! 
Kula tarihi, ilktedrisat müfettişi Celal Gürsoy da kültürel!· 
hareketler hakkında konferanslar verdiler. Belediye bir çay, 
Kulalılar ve Kula muallimleri de bir ziyafetle misafirlerini ağır· 
ladılar. Ziyafette nutuklar teati edildi. 

Muallimler, Çolakzadelerin buradaki kumaş fabrikasını gez-1 
diler. Burada 500 amele çalışmaktadır. Fabrika, cidden büyük 
ve faydalı bir eserdir. 

Misafirler burada bir gece kalıp döndüler. Kaymakamımız 
da misafirlerle çok alakadar oldu ve beraberce, Romalılar 
tarafından yaptırılc.n ve bilahare Bizanslılar tarafından tamir 
ettirilen Kervansarayı gezdiler. Yıldırım cami ile diğer bazı 
asarı da gördüler. 

MAHKEMELERDE 

Sarhoşluk yüzünden 
işlenen cinayet 

~--------------
Turan yaralı iken mütemadiyen 
inliyor ve söz söyliyemiyormuş 

Londra, 9 (A.A.)- Londra 
banliyosu elindeki vasıtalar 

nisbetinde taç giyme haftası 
için Cityyi süslemeğc gayret 
etmektedir. Belediyelerle bir 
çok kimseler bu hazırlıklara 
iştirak etmektedirler. 

Anavatan filosuna mensub 
30 gemi South Endde ve 
Londra limanında demirlemiş· 
lerdir. Milli gururu okşayan 
bu gemileri seyretmek için 
büyük bir halk kitlesi sahilde 
birikmiştir. 

Southende ikinci harb filosu 
demirlemiştir. Vasi güvertesi
nin üstünde yüksek taretlerle 
muhit bir manzara arzeden 
Nalseson Başkumandanlık bay· 
rağını çekmiştir. Onun yanında 
Roney Resolitin, Royal Sove
roign Revange ve Royal Nak 
gemileri durmaktadır. Biraz 
ileride Furions tayyare gemi
sinin büyük sath1 göze çarp· 
maktadır. Nehrin mansabına 
doğru Boadicea ve Bulldog 
muhripleri demirlemişlerdir. 
Elecra ve Escert muhriplerile 
Narval Toroise ve Seahrese 
denizaltı gemileri Tilbury dok
larına bağlanmışlardır. 

Fakat en çok nazarı dikkati 
celbeden gemiler yeni yapılan 
9000 tonluk Nevcastle ve Sout· 

bıçak, filan çıkmadı. Sonra hempton kruvazörleridir. Bun· 
karakola geldim, Hamdullah Iarın Mancinikları ve hava 
teslim olmuş ve Turanı vur· müdafaa tertibatı seyircilerin 

aynı trenle Londraya gelmiş· 
lerdir. 

Londra, 10 (A.A.) - Taç 
giyme merasiminde B. Hitleri 
temsil edecek olan Almanya 
Harbiye Nazırı Mareşal Blom· 
berg dün akşam buraya gel· 
miş ve istasyonda Kral ailesi 
adına prens Arthur Of Con· 
naught tarafından karşılan· 
mıştır. 

Doğanspor 
Kafile reisinin beyanatı 

lstanbul, 10 (Hususi) -
Doğanspor kafile reisi B. Hay· 
dar gazetecilere vaki beyana· 
tında şunları söylemiştir: 

- Bize, Galatasaraylıların 
aleyhimize tezahürat yapacak· 
ları söylenmişti. Halbuki sol 
tribünde bizi teşvik ettiklerini 
görerek mütehassis olduk. 

Aleyhimize tezahürat yapı• 
lacağı hakkındaki haber üze
rine tertibat alınması için za• 
bıtaya müracaat ettiğimiz doğ• 
ru değildir.,, 

•• 
Fransız gazeteleri 
lehimizde yazılar 

yazıyorlar : 
- Başı 1 inci sagf ada -

Matin, Pöti Parizyen, Ô"''' 
Journal ve Jur gazeteleri ismet ... 
lnönünün yüksek şahsiyetini. 1 Atatürkün en yakın arkada~ 
olarak memleketine ifa ettil 
hizmetleri kaydediyor. Ve gÖ' 

Tilkilikte Hatuniye camii 
civarında arkadaşı Turanı sar
hoşluk yüzünden yaralayarak 
fı..ti; .... '\ C.irl'!~nl}lıı Hamdulla· 
nın munakemesıne dun şehrı-
miz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
bazı şahitler dinlenmiştir. Bun
lardan bekçi lbrahim, vak'a 
gecesi devriye gezerken düdük 
sesleri duyduğunu, vak'a ye· 
rine gidince Turanı yaralı halde 
yerden kaldıran iki arkadaşı· 
nın bir arabaya koyduklarını, 
derhal kendisinin de hadiseye 
el koyara\c suç delillerini or
tadan kaldırmamak için Tura· 
nın iki arkadaşının hüviyetle
rini tesbit ettiğini ve araba 
ile Keçeciler merkezine doğru 
giderken Turana: 

~uQ:~nu da itiraf etmiş diye takdirini celbetmektedir. 
uy um. Gravesend ile Ecsost Vooich 
Bazı şahitler gelmemişlerdi. d 

rüsmelerin su·t.:fehhümleri ci" 1 
ğıtmıya ihtilafların yakında ti •. 

- Seni kim vurdu? Diye 
sorduğunu, fakat Turanın yal· 
nız inlemek suretile cevab ver
diğini söylemiş ve şu izahatı 
vermiştir: 

- Turan, kendisini vuranı 
söylemiyecek derecede ağır 
yaralı idi. Yolda polis B. Meh
mede tesadüf ettik. Yaralıyı 
aldı, hastaneye götürdü. 
Ben de Turanın iki arkada· 
şını karakola götürdüm, sonra 
şahid sıfat ile ifadelerini aldı· 

lar. Karakola geldiğim sırada 
maznun Hamdullalıın ikinci 
komisere tt"slim olduğunu 
işittim. 

Şahid, polis Bay Mehmed 
de, vak' ayı bekçi Bay lbrahi
min söylediği şekilde anlatmış 
ve demiştir ki: 

- Arabada Turanın ifade· 
sini almağa çalıştım, muvaffak 
olamadım. Yarası çok ağırdı, 
söz söyliyemiyordu, baygın bir 
halde idi. Hastaneye gittik, 
Yaralt Turanın elbiselerini 
soydular, elbiseleri üzerinde 

arasın a iki ağ atma gemisile 
Onların celbi için muhakeme, ı atı torpido demir atmıştır. 
başka bir güne bırakıldı. 

------- Bu gemilerin biraz ilerisinde 

40 Gelin 
J. . ve guveyıe 

tenzilatlı f iatle~ eşya 
verilecek 

Fuar günlerinde yapılacak 
kırk gelin ve güveyinin dü· 
ğünleri için evlenecek olanla· 
rın . ~lbiselerinin parasız ve 
tenzılatlı olarak Kız Enstitüsü 
ile lzmir erkek terzileri tara· 
fından dikileceğini yazmıştık. 
Fuar komitesinin müracaatı 
üzerine Sümerbank Umum 
~üdürlüğü, 40 gelin ve güve
yın eşyalarını yüzde 15 - 20 
nisbetindc tenzilatla vermeği 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

lngiltere 
halyadan izahat 

istemiyecek 
Londra, 9 (A.A.) _Akşam 

gazeteleri Londradaki ltalyan 
gazete muhabirlerinin geri çağ
rıldığı haberini büyük başlık· 
Jarla neşretmişlerdir. 

Royterin Romadan öğren
diğine göre ltalyan hükume
tinin lngiliz gazetelerini ltal· 
yada yasak etmesi İtalyan-in· 
giliz münasebatında emsali 
görülmemiş bir hadise teşkil 
etmektedir. Hatta Habeş harbi 
yapılırken bile f talya hükumeti 
böyle bir tedbire tevessül et
memiştir. 

birçok denizaltı gemileri filo
tilla kruvazörleri ve bunların 
ilerisinde de Hindistan bahri 
sancağını taşıyan f ndus şilebi 
görülmektedir. 

Zeebruggp faciasından son
ra enkaz halinde İngiltereye 
dönmeğe muvaffak olan Royal 
Daffodil gemisini halk alaka 
ile seyretmektedir. Geminin 
güvertesinde şimdi imparator· 
luk renklcrile süslenmiş olan 
tribünler konmuştur. Bu tri· 
bünler alayın geçeceği Vik
torya rıhtımına nazırdır. 

Yarın akşam Southanfde de· 
mirli bulunan bütün gemiler 
bir projektör galesi yapacak
lardır. Salı ve Çarşamba gün· 
leri bütün filo sabaha kadar 
tenvir edilec~ktir. 

Londra, 10 (A.A.) - Ro
manya Prensi Mihal, Yugos· 
lavya Kral Naibi Prens Pol 
ve refikası, Yunan prenslerin
den Nikola ve Pol akşama 
doğru Londraya varmışlardır. 
Bunlar taç giyme merasimi 
esnasında kralın misafiri ola· 
caklardır. 

Aynı trenle BB. ismet lnönü, 
Litvinof ve Avenol ile Tür· 
kiye, Macaristan, Avusturya, 
lran, ispanya, Arnavudluk, 
Estonya murahhas heyetleri 
ve Fransız askeri heyeti de 

-------
mehafil, ltalyan gazetecilerinin 

mamen halline ümid verdiğiOI 1 J 
memnuniyetle bildiriyor. 17 

Poti Pariziyen Sancağın idi' ... ~ 
ri teşkilatında itilaf olduğu"" 14 
müşkülatın Suriye hududunlJll 
garantisi üzerinde henüz dl') 
vam eylediğini, Matin iti a 
kati itilafın önümüzdeki ce-. 
nevre konsey içtimaında olt 
cağını yazıyorlar. Y 

Ôvr Milano mülakatından 
aradaki suitefehhü mün yat11ıl 
Sanca2a inhisar eylediği f!lr 
rindedir. Bu gazete di,or kı: laı 

"Mühim olan cihet San~ bir 
gibi harici politika zihni)'' 1 1 
tinde kafi derecede mutabt ııta 
kat olup olmıyacağını bildir Ve 
mektedir ki bu vesile ile i~ da 
bında geniş bir sahaya teşdl' de 
edilebilecek bir karşılıklı y,t" 
dım esası atılabilsin.,, A 

Ernuval diyor ki: . 
Görüşmeler tasfiyesi b 

mektc olan sancak ihtilafıo' 
dan doğan fena havayı da 
mağa yarayacaktır. Atatür~~ 
yanında yurdunu kurtaran 179' aş~ 
yük şef Pariste Türk·Fran; ın~ 
an'anavi dostluğunun devaıP1; c· 
görmekteki samimi arzumu' ır 
inanabilmiştir. E 

Facia kurbanlarıtll K 

listesi r 
Lakehurst, 9 (A.A.) - ı.fill' f n 

denburg faciası kurbanlarırıı' T 
resmi listesi şudur: .. . P~ 

yolculardan yedisinin hll" ur 
yeti tesbit edilebilmiş olan ~ Ar 
kişi ölmüştür. Murettebatt ~ 
hepsinin de hüviyeti meyd•! Mu 
çıkarılmış olan 22 kişi ölOJ~ 
tür. Yere indirme takımı Ol 
rettebatından bir kişi ölmütl1 

Görülüyor ki, ortada gay· 
retkeşlık vesaire yoktur. Bi· 
lakis vaziyet, olduğu gibi teba· 
rüz ettirilmiştir. lzmir gazete
leri, bu işlerde tasavvur ettik
lerinden çok samimidirler. On· 
larda ne kulüpçülük vardır, 
ne de memleketçilik.. Sporu, 
sadece spor, yani Türk genç
liğine aid bir keyfiyet olarak 
telakki ederler. Bunlann bilin
mesini, çok istedik ve isteriz. 

Balkan bayrak yarışı: Çok 
zevkli ve çok heyecanlı geçen 
bu müsabakayı lbrahim, Fahri, 
Kemal ve Vahidden müteşek
kil sarılar takımı 4,2 dakika· 
da bitirerek hirinci geldi. 

~~~~~ .... --~~~~ 
Landra, 9 (A.A.) - Gior

nale D'ltalia ve Popolo D'lta· 
lia gazetelerinin muhabirleri 
müstesna olmak üzere bütün 
ltalyan gazeteleri Londradan 
ayrılmışlardır. Bu iki gazete 
muhabiri de iki güne kadar 
hareket edecektir. 

Londradan ltalyaya geri çağ· 
rılması hadisesi etrafında her 
türlü mütaleadan içtinap eyle· 
mektedir. Maamafih bu karar 
lakaydi ile karşılanmıştır. ln
giltere tarafından bu babda 
hiç bir teşebbüste bulunulmı· 
yacak ve ltalyadan izahat is
tenmiyeccktir. 

15 i yolcu 16 sı müre~ 
batta&ı ve 2 si seyirci oh!' J 
üzere 33 kişi hastaneye ~· 
dırılmıştır. Bunlardan on ~ 
nazik bir vaziyettedir. f-"' 
ketten lrurtulmuş olan1'1'rıl 
mikdan 31 olup 8 i yolc 

Müsabakalar nihayete er
dikten sonra derece kazanan 
atletlerin mükafatlara valimiz 
Bay Fazlı Güleç tarafından 

merasimle gençlere verildi. 
Lise talim ve terbiye heye· 

tini, bu güzel günü hazırlıyan 
idarecileri ve liseli gençlerimizi 
tebrik ederiz. Cidden mu- I 
vaffak oldular. Londra, 9 (A.A.) - Reımi 
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ak ve Eytam bankasından: lzmir Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden 

, . 
Güzel yalı Ocağı fay dasına 

(Valimiz B. Fazlı Güleç himayesinde) 
16 Mayıs Pazar gUnU Tire tenezzUhU 

Biletler umumiyetle ikinci mevk_idir.. Gidıb ,,e~me iki ~İ· 
radır. Hareket lzmirden sabah sekız, Tıreden donuş Sı50 dır. 

Yeri No.su Nev'i Depozito 
T.L. 

aman iskelesi kemeraltı cad. 11 Kahve 13 No. Yeri Cinsi 

" " 11 11 19 Mağaza 50 
kinci süleymaniye M. ruhi baba so, 2/4 Ev 4 

7 Tilkilik caddesinde Ev 
106 Bahribaba Halk parti ittisalinde Ev 

aman iıkelesi mimar kemalettin so. 19 Depo 40 
arataş tramvay caddesi 84,84/1 ,, 200 
kdeniz mah. Gazi bulvan Mağaza 30 

112 ,, 11 ,, " Ev 
114 ,, ,, ,, ,, Ev 
22 Karşıyaka iktısat sokağında Ev 

Satış yerleri: Kemeraltında T~tüncü Ali Kemal, Kara· 1 taşta Tütüncü Ahat ve hareket günü istasyon gişesinde~ 

Tilkilik basmahanede 271 Kahve 100 
Saman iskelesi lstanbul ham 5 Oda 20 

11 ., 11 ,, 7 Oda 10 
il 11 mimar kemalettin cad. 7-12· Odalar 100 

il " " 

Birinci kordon " 

Ahmet ağa mah. şamh sokak 
Saman iskelesi lstanbul hanı 

1 B" "k 
1 

uyu tuhafiyeciler 
1 Esnaf şeyhi m. şamlı sokak 

Saman iskelesi lsta.ıbul hanı 
,, " ,, " 

Yeni tuhafiyeciler çarşısı 
1 s- '"k ,2 lk~yu. tuhafiyeciler 

9 
ıncı sultaniye nezaket sokak 

Akdeniz mah. Gazi bulvarı 
t4/2 c- 1 
)7 /

3 4 
uze ~urt mah.Azizler sokak 

Jtı ·8·5 Gtız··lya' ı tramvay caddesi 

O a \ raıdı hn..trya sokak 
62 Dör ı·· -1 u c11 sulıanıye m.1h hacı 

mt v ut s• ıKak 

14-16-22 
4,5,6, 18 Odalar 50 

ı Dükkan 50 
35,35/1 Aile evi }jO 

8 Oda 12 
22 Mağaza 6 
68 Dükkan 20 
9 Oda 10 

15-17 Mağaza 25 
6 Mağaza 16 

106 Mağaza 12 
2t23 Ev 8 

28/30 Mağaza 200 
85 ,, 7.50 

831 Hangar 30 
4 Ev 3 

13, ı 3-1 Ev 4 
t75/IH lk _. 
IOS y apıııa kağıthane caddesı 276 Ev 
t8s olbede,t~nı servili hanı 55/17 OJa 

4 
5 

18 
33 
12 

• 186 " " " 23 Mağaza 
• !35 il " ,, 19 il 

ıos " 55/12 
• 233 göztep.e lramva;' cadd~si 602 Ev" 

Sog smanıye mahallesi 45 Dükkan 
100 
35 
50 
16 

934/1 ~~ra osman oğlu hanında 26/12 
875/2 H uzelyurt mah. azizler sokak 67 83 
l 134 G ~ika pınar kağıt hane caddesi 278 
586 ozte~e tramvay caddesi 447 

rı ! N Keçecıler sadullah efendi sokak 31 
t o. M AN 1 S A 
İt 27 Alaybey h h .. 
~ 185 Atik ar ma · ~srev ağa sokak 554 
fi 13 B .. l ~ şı karahısar ali bey sokflk 11/9 
Ö' 121/2 5° ce cedid mah. veli oğlu cad. 85/81 

aray mah .... 
167 ç · uzum pazarı çarşısı -

aprazı sax.. h 
ı:. No ~·r ma . mektep sokak 

il 

Ev 
Ev 
Ev 
Ev 

4 
60 
10 

Ev 16 
Ev 12 
Ev 20 
Dükkan 10 
Ev 40 

Ol 176 . Ca .. K A S A B A 
mu d'd 176 ce 1 mahallesi Evin alt kısmı 20 

;:. No. ,. K" U " - Evin üst kısmı 50 
149 Al Ş A D A S I 

~ Mevki~C: mesçit rnah. eğri küllih sok. 2 Ev 6 
.,,, lannm ihal:st~~ıraları: yukarda yazıla gayri menkullerin kira-
1 e' artırmaya k l 51937 cuma günü saat onda yapılmak üzere 

ı onu muştur 
l ' st ki' · ' e ı olanların h' 1 Yatırarak t ıza aranda yazılı pey akçesini veznemize 
b D ar ırmaya girmeleri ilan olunur. 11 15 1429 

~ı1 evlet Demiry·onarından: 
.~ Muhanırne b . 
i: ıartesi .. ~ edelı 42000 lira 100 ton üstüpü 24/5/37 pa· 
,~ hinasınd!unut saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare 
e' B . sa ın alıncaktır. 

y ı_ u ışe gir k . r l . 
bl' 1tanunun ~e ·~ •ren e.rın 3150 liralık muvakkat teminat ile 
ir ve 3297 tayın ettığı vesıkala~ı ~esmi gazetenin 7 /5/936 gün 
el daire · d No. lı nushasında ıntışar etmiş olan talimatnamt: 
01~ de k:d e kalm.mış vesika ve tekliflerini ayni gün ve saat 14 
1r Şa t ar omısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ada: nameler 210 kuruşa Ankara, Haydarpaşa lzmir ve 
..-. · a Veznelerinde satılmaktadır. 1129/1389 8 lO 12 14 

28 ,, ,, ., Ev 
71 Ağaç zeytin Karşıyaka Soğukkuyu mevkiinde 
28 11 ,, Buca Üçkuyular mevkiinde 

ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsleri 
yazılı evler ve zeytin ağaçları kıraya verilmek üzere temdiden 
on gün müddetle açık artırmaya cıkarılmıştır. 

Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi muhasf'be 
müdüriyeti varıdat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de 
ihale günü olan 17/5/937 pazartesi günü saat 1 O da depozito 
makbuzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 11 12 13 14 1430 

/zmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müs. Mev. Satıııalma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 100000 

yüz bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 
3 - ihalesi 25 mayıs 937 sah günü saat 11 de M. M. V. 

3 
4 

Sat. Al. komisyonunda yapılacaktır. 

ilk tminat parası 15950 liradır. 
Şaı trıamesini 1525 kuruşa almak ve örneklerini gör· 
mek istiyenlt·nn her gÜ'l M. M. V. Sat. Al. komis· 
yomına mürcıcaatları, 

5 - Münakasetya girt'ceklerin ticaret odasındaa kayıtlı o:
maları şart olmakla b~raber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sıkalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. komisyo· 
nuna vermeleri: 8 1 O 15 22 1400 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Hepsine biçilen ederi 56870 lira 66 kuruş olan 117824 

tane portatıf çadır kazığı ile 140679 tane portatif 
çadır direği kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 14 /Mayıs/ 937 cuma günü saat 15 le Ankara 
M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 285 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan 

4 
5 

alınır. 
ilk teminat parası 4093 lira 54 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
katarla beraber teminat ve tekıif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 27 11 27 11 902 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lstanbul okulları için 5 aded, Bursa lisesi için 1 aded, 

Erzincan askeri orta okulu için 1 aded ki cem'an 7 
aded bulaşık makinesinin 13 Mayıs 937 perşembe 
günü saat 15,30 da İstanbul Tophane satın alma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher makine lstanbul için 3000 lira, 
Bursa için 3200 lira, Erzincan için 3400 liradır. 

3 - Hepsinin teminat parası 1620 liradır. 
· 4 Şartnamesi Tophane satın alma komisyonunda gö· 

rülebilir. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatmdan en geç bir saat evvel Tophane sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 26 10 25 11 888 

Armudlu Belediyesinden: 
Miktarı 

birıtıanisa •1A t• d • A •• 

tı' • vı aye ı aımı encume-
11 •ndAn 

20 Ton motorin 
35 Teneke makina yağı 1 sıfır 

kii' ~ 
bt Manisa M 
~ aşağıd . ernleket hastanesine 937 mali yıh içinde alınacak 

n; muştu a cıns Ve miktarı yazılı malzeme açık eksiltmeye konul-
11>' • r. 

ıJ-ı' Cınsi 

1432 

Azami Muhammen kıymeti Muvakkat teminat 
; Ekrneıt miktarı Kuruş santim Lira kuruş 

ti Koyun eti 15000 Kilo 1 O 00 112 50 
'! okurt 8000 11 45 00 270 00 

Hiıı' inek sütü 6000 11 15 00 67 50 
r•"" ince şeker 7000 ,, 10 00 52 50 

Tosya . . 1200 
11 

26 65 2~ 00 
.. .jt Pirine pırmci 1400 22 50 23 63 

~: ıS lJrfa s:~u 300 :: 40 00 9 00 

11tt-' Ayvalık eya~ı 400 ,, 100 00 30 00 
cıııı' Muhtelif :eytınyağı 400 " 60 00 18 00 
tıljjf ttr. k . ebze ve meyva mik-
1 01~ 2 ~mede yazılıdır. 939.SO 00 70 "7 
~ştll ~ksi~tme Mayısın 21 inci cuma günü saat on buçukta 
re~ 3 _ M anısa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
ıl~ 4 _ Ek~~kkat teminat miktarları yukarda yazılıdır. 

bi~ b 1
; trne §artlarını öğrenmek iatiyenlerin eksiltmeye 

1fl aş anacak zamana kadar Encümeni vilayet kalemine 
ve eksiltmeye gireceklerinde muayyen vakıttan evvel 

:ıl~ :~vaklcat .~eminat mektup veya makbuz]ariie vilayet 
~1 encumenine aelmeleri ilin olunur. 11-13-16·19 

35 il il " 2 il 

20 Beyaz gaz 
Armudlu belediyesinin elektrik motörünün bir senelik ihti

ya -;ı için 5/Mayısı937 Pazartesi gününden itibaren 15 gün 
müddetle ve açık eksiltme suretile alınacak olan yukarıda ya
zılı mevadı vermeğe talih olanların ihale günü olan 20 Mayıs 
937 Perşembe ~ünü saat 16 da muhammen bedel olan 1800 
lira üzerinden % 7,5 muvakkat teminat akçesi]e beraber Ar· 

mudlu belediye dairesindeki komisyona müracaatları Han olunur. 
11 13 16 19 1435 

Akhisar Urbaylığından 
Elektrik santralı ihtiyacı için 59.000 kilogram motörin 800 

Kg. vakum 1000 K2. dizel silindir yağı 1200 tane 220/25 ve 
150 tane 220/ 100 Watlik elektrik ampulü 2490 sayılı kanun 
mucibince ve 20/5/937 günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
ayrı ayn ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. l5tek· 
lilerin Akhisar belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

11 14 18 22 1433 

Salihli belediye reisliğinden 
Şehrin yolları ile sokaklarının 1 Haziran 937 ita 31 Mayıs 

938 tarihine kadar temizlik işleri bir sene müddetle eksılt
meye konulmuştur. 

ihale günü 13151937 perşembedir. Taliplerin §eraiti görmek 
iatiyenlerin belediyeye müracaatları ilAn olunur. 7 8 9 11 1399 

Çünkü ASPiRiN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar
kasına dikkat ediniz. 

Bergama ziraat bankasından; 
Bir borçtan dolayı satılığa çıkarılan Bergaman!? Ba~l~r içi~· 

de Çınarll namı diğer Çatal Çınar mevkiınde kam yıkık hır 
kule ile bir havuzu: bir kuyu, 6 zeytin, 9 incir, bir ceviz, 8 
badem bir elma bir vişne ve 4 nar ağacını havi ve 1379 
M, M. 'kısmı tarl~ ve 4403 M. M. kısmı bağ olup 450 lira 
muhammen kıymetli bir kıta bağ 30 H.tziraıı 937 Çarşamba 
günü saat 11 de Bergama Ziraat bankası binasında açık ar· 
tırma ile satılacağından ieteklilerin mezkur gün ve saatte % 
7,5 pey akçesile satış yerinde hazır bulunmaları ve f~zla ma· 
lUmat almak istiyenlerin bankaya müracaatları ve verılen be· 
d~l muhammen kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde artır· 
manın 15 gün müddetle uzatılacağı ilan olunur. 1438 

Izmir inhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

937 Mali senesi içinde Çamaltı tuzlasından merkez satış de· 
posuna getirilecek 5000 ·· 8000 ton çuvallı, 100 ·· 500 adet 
sandıklı 200 ·· 700 adet torbalı tuzun şattan depoya nakil ve 
istif hamaliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. . 

Muvakkat teminatı 105, 78 liradır. lstiyenler muhammen f~· 
atlerle şartnamesini Muhasebe şubemizde görebilirler.. lste~h
lerin 20/5/937 gunü saat ~ 5 de Başmüdürlüğümüzdekı kom ıs· 
yona gelmeleri. 11 15 1409 

Elektrik tesisatı münakasası 
Akhisar Belediyesinden: 

Akhisarda elektrik santralının tevsii için Nafia Vekaleti~d:n 
k . . "b' ~ d k' t · t 7/5/937 tarıhrn· musadda proıesı mucı ınce aşagı a ı esısa .. 

den 24/6/937 tarihine kadar 45 gün müddetle munakasaya 

konmuştur. . ı 
1 - Bedeli keşfi 16400 lira olan lokomobil ve su muame e 

tertibata bu iş için muvakkat teminat 1230 liradır. . bl 
2 - Bedeli keşfi 10732 lira olan alternatör, tevzı ta osuİ 

irtibat r.akillcri santral muhavvelesi, santral tenviratı, santhr~ 
'b "k k .. l" h" ana kablosu ve şe ır çıkış teıtı atı yu se tevettur u şc ır . 805 r d 

muhavvcle merkezi, bu iş için muvakkat te~ınba_t1 ki ı~a ·~b· . 
h 'k' . ayrı gıre ı ece erı gı ı 3 - Talipler er ı ı lesısata ayrı .. 

t b .. t.. b . l . ı'n de teklif verebılırler. top an u un u ış er ıç · k 
Ek .1 . b"I kler eksiltme şartnamesı mu a· 4 _ sı tmeye gırc ı ece . · 50 k 

.. . . f - ·tname ve keşıfnameyı 1 uruş 
vele numunesı proıe ennı şaı · b ld k 

k b·1· d Akh. b led'ıyesinden ve lstan u a şar apart· 
mu a ı ın e ısar e. d b d 1· k 

d 1 k "k "h d"s'ı Hasan Haletten e e e ı mu a· 
manın a e c trı mu en ı 

bilinde alabilirler. . hk"' 
_ Ek 'it "receklerin eksıllme kanunu a amma ve ;:, - sı meye gı .. I 37 p 

d .. d.. .. _ dd deki evrakın teferruatına gorc 24/6 9 er· 
or bunc~. ~~a Ak~isar belediyesindeki encümene saat 15 de 

şem e gunu .. 1 . 1434 
tekliflerini teslim etmeleri ilan o unur. 

11 14 18 22 26 30 3 8 11 15 19 22 

/zmir belediyesinden: tına pazarlıkla ihale edilecek· 
Kırk beş lira bedeli ke~ifli tir. iştirak için üç buçuk lira· 

köprüde dere kenarında yapı· lık muvakkat teminat makbu· 
lacak muhafaza duvarı i~i baş· zu ile söylenen ğün ve saatte 
katiblikteki şartname veçhilc encümene gelinir. 
2S·S·937 salı giinü aaat onal· 8 11 1S 18 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASININ 

• GANYMEDES ,, vapuru 
13 Mayısta bekleniyor yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS 
VARNA ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 20-5-
37 de gelip AMSTERDAM, 
ve HAMBURG için yükleye
cektir. 

"VULCANUS,, vapuru 20· 
5-37 de gelip yükünü tahli· 
yeden sonra BURGAS VAR· 
NA ve KôSTENCE için yük· 
leyecektir. ---SVENSKA ORIENT 
LINIEN KUMPANYASlNJN 

11SAIMA,, vapuru 28·5-37 
bekleniyor doğru AfiVERS 
ve ROTTERDAM HAMBU· 
RG, GDYNIA ve SKANDI
NAVIA limanları için yükle
yecektir. 

SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAVA,, vapuru 19· 

S-37 de bekleniyor MALTA, 
CENOVA ve MARSIL YA fi. 
manian için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuljyet kabul etmez. 

~aha faıla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/ 422112663 

ANADOLU 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Harbiye okulu 937 yarsubaylan için aşağıda cinsleri miktarları tahmin bedelleri fiat· 

· leri yazılı eşyaların hizalannda yazılı günlerde eksiltmeleri Ankara Harp okulunda 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - isteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere hergün eksiltmeye gireceklerin mu· 
ayyen gün ve saatta teklif ve teminat makbuzlarile mektuplarını ve vesikalarını zarf· 
ların ve eksiltmelerin açılma saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Saat 

14 
14.45 
15.:·m 
14 
14.45 
15.30 
14 
14.45 
15.30 

Gün Eksiltme Eksiltme ilk teminatı Miktarı Cinsi 

Pazartesi .. 
.. 

Salı .. 
.. 

Çarşamba .. 
.. 

tarihi şekil Lira 
17/51937 Kapalı zarf 473 .. 

" 
18/5/937 .. 

.. 
19/5/937 .. 

.. 

.. .. 
" .. 

Açık eksiltme .. .. 
Kapalı zarf .. .. 

.. .. 
.. .. 

7 9 

630 
1005 
213 
197 

1182 
473 
788 

2757 
11 13 

1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
}050 
1050 
1050 
1050 

Sandık 
Portatif karyola 
Battaniye 
Matra 
Manevra kemeri 
Çizme 
Kılınç 
Sırma kemer 
Elbise 

2496 / 1369 

Kapalı zarf usulile 7 5000 
liralık eksiltme ilanı 

1 - Nafıa Vekaletine muhammen bedeli 75000 lira ol 
tasdik edilen Manisada yaptırılacak mekteb in -:1~ 
gene Nafıa Vekaletince muvafık görülen vahid fiall'f 
üzerinden kapalı zarf usulile eksiltme yt çıkarılmış~~ 

2 - Bu işe aid keşif ve sair evrak 375 kuruş mukabih..., 
Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - ihale Mayısın 20 inci perşembe günü saat 11 de ./t 
layet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 5000 liradır. 
5 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden aJıoal, 

ehliyet vesikası ve 1937 yılına aid Ticaret odası v 
kası ve muvakkat teminat makbuz veya mektup) 
kapalı zarfın içinde koymaları ve zarfın ihzarında 2 
sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara bilh 
riayet etmeleri Jizımdır. Kapah zarfların 20 151 9 
perşembe ğünü saat 10 a kadar Manisa valiliğine 
rilmesi ve posta ile göndereceklerin kanunun 34 Ü 
maddesine riayet etmeleri lüzumu ilin olunur. 

9 ıı 13 ıs 1422 

~111111111111111111111111111111,. Doktor .. 111111111111111111111111111 

w. F. H. VAN- - .-. ~c~~~ 
1
1 A. Kemal Tonay 

Der ZEE & CO. , "t. 'f9 ~ r 5 Bakterigolog "" buloşıcı, salgın /ıastıılıkları 
\~ I ' J ~. <f .~ Birinci Sınıf Mutahaaaıaı 

V. N. o u ıte. ı _==_= (Verem ve saire) 
DEUTSCHE LEVAN- q Baımahane iıtuyonu karp11ndaki Dibek aokak. bqında 30 Nyıh 

TE LINIE p ~.,.. • ~ I~ eT Te muayenebanrsinde sabah saat 8 den akıam eaat 6 ya 

: 

C. kaılar haıtalanDI kabul eder 

9L!'Rı~s~:. ~~~!~~~.. ı .&lraal ı:,: .; .... " ı • ııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Telefon: 4115 n 
yısta bekleniliyor. ROTTER- · ------iııiıllmiıliililiİİllıiıl-iiiiiı-- iii·-- ' , Jzmir vilayeti muhasebei hU 
DAM, BREMEN ve HAM- ' oı• • PHELPS LINE • ••d•• ı•• v •• d 
BURG için yük alacaktır. ıvıer ve 1 "UM DAL,, Umu. susıye mu ur ugun en: 

PHELPS BROS & CO INC. 
AMERICAN EXPORT LI· ·Şürekisı mf Deniz Acenta. "JACOB CHRISTENSEN,, 

Nl!S lı111ı Ltcl. 26 M b ki ·ı 
The EXPORT STEAMSHIP Limited H U 5 • L• vapuru ayıs e em • mekte NEV-YORK limanı 

CORPORATION Vapur Acentası e enıc mes için yük alacaktır. 
"EXTAVIA. vapuru lO Birinci kordon Rees binası Limited Vapurların isimleri, gelme 

Mayısa doğru bekleniliyor. Tel. 2443 
1 tarihleri ve navlun tarifeleri 

NEV-YORK için yük alacaktır THE ELLERMAN LI- 11BELG ON,, vapuru 13 ya· 
h 14 M b k hakkında bir taahhüde girişi· 

PiRE AKTARMASI, SEYRi NES LTD. ut ayıs e lenilmekte, lemez. 
SEFERLER .. ALGERIAN.. vapuru 5 ROTTERDAM, HAMBURG 

"EXCHORDA 21 ve ANVERS limanları için Birinci kordonda "UMDAL,, 
" vapuru Mayısta LONDRA, HULE ve yük alacaktır. UMUMi DENiZ ACENT A· 

Mayısta NEV-YORK ve BOS· ANVERSten gelip yük çıka· 1 r. 
TON · PIREd h k "TURK A,, vapuru 28 ya· Llvl LTD. vapuru acentalı· içın en are et racak ve 15 Mayısta avdet hut 29 Mayısta belc!tenilmckte, ğına müracaat edilmesi rica 

JOHNSTON WARREN edip LONDRA ve HvLL ROTTERDAM, HAMBURG olunur. 
LINIES LTD. için yük alacaktır. 

LESBIAN ve ANVERS limanları için Riz binasında No. 166 
L ( V E R p O o L " ,, vapuru 27 Ma· 

yısta LONDRA, HULL ve yük alacaktır. Telefon : 3171 
,,JESSMORE,, vapura 9 

Mayısta beklenileniliyor. Ll-
VERPOOL ve ANVERS li· 
manlarından yük tahliye ede· 1 
cek ve BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA· 
LA TZ ve IBRAILE limanla-
nna yük alacaktır. 

"INCEMORE,. vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAZ, VARNA, KÖS· 
TENCE, SULINA GALATZ 
ve IBRAILE limanları için 
yük alacaktır. ---soc. ROYALE HONG-

ROISE DANUBE MARI· 
TiME 

"DUNA,, vapuru 12 Ma
yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA LINZ ve Vl
Y ANA için yük alacaktır. 

ANVERSten gelip yük çıka- lzmı•r vı•ıaAyeti muhasebeı• hu• 
racak ve aynı zamanda LON-

~~~r. vc HULL için yük ala· SUSİye müdürlüğünden: 
EG YPTIAN,, vapuru Mayıs Numarası Cinsi Mevkii 

nihayetinde LIVERPOOL ve 473 Dükkan Karantinada San'atlar mektebi yanında 
SWANSEAdan gelip yük çı· 13 ,, Ali paşa meydanında 
karacak ve aynı zamanda Lf. 22 ,, 3 üncü Karaosman sokağında 
VERPOOL için yük alacaktır. 33 Mağaza ikinci belediye caddesinde 
TEH GENERAL STEAM 35 ,, ,, ,, ,, 

NAVIGATION C. LTD. 116 ,, Peştemalcılarda 
"AD JUT ANT,, vapuru 5 29 Dolap Bakır bedesteninde 

Mayısta gelip LONDRA için 17 Mağaza Bekir paşa hanında 
yük alacaktır. 113 Dükkan Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde 

Tarih ve navlunlardaki de· 1 O Baraka Karşı yakada celil bey soka tında 
ğişildiklerden acenta mes'u· 85/87 Fırın Karşıyaka iktısat sokağında 
livet kabul etmez. 247 Fınn yeri lzmirde Kemer caddesinde 
----·-----• 16/18 Dükkan Ali paşa meydanınde 
Mayısta PiRE, ISKENDERI· 8 ,, lzmirde mirikelim hanı yanında 
YE, DIEPPE ve NORVEÇ ldarei Hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsleri 
limanlarına hareket edecektir. gösterilen 14 parça akar üç sene müddetle kiraya verilmek 

Vapurların isimleri gelme üzere temdiden 10 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
tarihleri ve navlun tarifeleri Kirasına istekli olanların ihale günü olan 13/51937 perşembe 
bakında bir taahhüde girişi· günü saat 1 O da depozito makbuzlarile birlikte vilayet daimi 

Bedeli muhammeni 
Lira Kuruş 
425 000 

Yeri Cinsi 
Burnava Aklcaş Medrese binası 

sokağı. 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi 
zılı bulunan eski medrese binasının mülkiyeti satılmak üz 
20 gün müddetle açık artırmağa çıkarılmıştır. Şartlan ö 
mek istiyenlerin hergün Muhasebei lıususiye müdüriyeti v 
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü o 
24/5/937 pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzl 
birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

5 7 9 11 1362 

Eczacı ve tabip 
alınacaktır 

Askeri f abrikala 
umum mOdiirlii
ğiinden: 
Ankara civarında Kayaş, Küçük Yozgad ve Erzurumda k 

lanılmak üzere bir operatör ile iki tabip ve bir eczacı ah 
caktır. isteklilerin istida ve vesikalarile umum müdürlüte Oll 
racaatları. 29 3 7 11 15 1263 

Gazi Bulvarında 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

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

asri techiıatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabar 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunuti 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastal,r 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"SARDINIA,, motörü 22 

lemez. Telefon No. 2007 2008 encümenine müracaatları ilin olunbr. 8 9 11 12 1407 

.~-..;.;~~~..;;~~=~==:-~~~~~~~============ 
Pu- r'ien Şahap Teairi tabii, eşsiz bir m'iJ:ahildir. O kadar zararaızdır ki gebelere, kalp, b 

' rekleri rahatıız olanlara bile Doktorlar bunu tavıi;ye edfll'ler. 


