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Şüphesiz ki, büyük millet· 

ler, tarihlerini unutmıyan, on· 
ları inkar etmiyen milletler· 
dir. Çünkü tarih, bir milletin, 
sönüb gitmiş nesillerinin ha· 
yatını teşkil eder. O sayfala· 
rın şerefinde, en uzak neslin 
göğsünü kabartan bir hisse 
vardır. Keza, o sayfaların ka· 
ranlığında, gene atileri inti· 
baha davet eden bir ışık giz· 
lidir. Biz tarihe göz yumma· 
ğı, hiçbir zaman, hiçbir mil· 
letin yapamıyacağı bir iş ola· 
rak telakki ederiz. 

15 Mayıs 1335 günü de, 
Türk milletinin harb sonu 
felaketinin başlangıcıdır. O 
gün, mukadderatımız bir dö· 
nüm noktasından kıvrılarak 
ebedi bir mahkumiyete doğru 
sevkedilmiş bulunuyordu. lm
peryalizm, bizi, harbi kaybet· 
ıniş bir millet tanıyarak o 
mahud kararını verdi ve 15 
Mayısta, Jzmire ilk işgal kuv· 
Yeti girdi •• 

. ~ ııtırabın derinliğidir ki, 
ınılh şuur ve imanın emsalsiz 
reaksiyonunu yaratarak Ata
türkün şahsiyetinde, bir mil· 
leti bütün dünya ile mücade· 
leye s~vketti. 15 Mayısta gü
zel İzmirdc ilk silah sesleri 
duyulurken, Atatürk de lstan· 
buldan ayrılmağa hazırlanı· 
yor~~· _Nitekim, Büyük Şef, 
lzmırm ışgalinden dört ün 
sonra 19 Mayısta, Sams~na 
çıkmış bulunuyordu. 
. Aradan yıllar geçti. Şimdi 
ıse kudretli, şevketli, kalkın-
d~ş bir milletiz. Varlığımızı 

unyaya kabul ettirdikten 
başka beynelmilel sulhte rol 
~namağa bile başladık .. Yıl· 

geçer, fakat tarih unutul-
rn.~z ve bu unutmayış, eski 
d~şmanlığı tazelemek için de
ğıl, sadece tarihe hürmet için 
O<r .. ( • ' 6un enn şehitlerini ve kah. 
r~manlarını hatırlıyarak millet 
~~reğinin şükranını sunmak 
1?'"• intibah içindir.. O ta
rıhlerde, karşıkarşıya çarpış· 
tı_ğlm.ız komşu Yunanistanla, 
şımdı dost iki millet olduk. 
Beraberce düşünüyor ve be· 
raberce çalışıyoruz .. 

Bugün on beş Mayısın ha· 
tırasını tekrarlarken, onun ilk 
kurbanlarını ve ondan sonra 
cephe boylarında bol bol can 
v.~rmiş Türk şehitlerini, Ata
turkü, onun silah, fazilet, da
va arkadaşlarını, kahraman 
Mehmetçiği tekrar semlamla· 
mağı v~ huzurlarında min· 
netle, şükranla eğilmeği bir 
borç biliri~. Anadolu 

~---~----"' 
İstanbul 

Yerli mallar sergisi 
lstanbul, 14 (Hususi) - Is· 

:anbul yerli mallar sergisi, 
emmuzun 22 sinde m"rasimle 
açılacaktır. 

Pens Po 
Paristen geçerken mühim 

temaslarda bulunacak 
HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 1'clefon: 2776 

Bag Eden 
Loodr t 14 (Barlyo) - Tarkiye 

B:ışbaknnı General ismet İnönü, 
bugün öğl~den sonra snat l 5 de 
Jngihere llariciyc Nazın B. Edeni 

l~orfogofı l ziyaret ctmi~tir. 

General ismet 1nönü, B. Eden· 
le uzun ıııüdclct kouuşmuş \ 'C İn· 
giliz Hariciye Nnzm, Türki} c Baş· 
'ekiliııi bizzat uğurlnmı:tır. 

AJakadar ınebafil, General İs· 
met lnünü ile B. Eden arns.ındn 
cereyan e<lcn müklilem lere büy1ik 
elıemmİ)Cl atfolunuyor. 

Gazete muhahirleri, im mül!i· 
kot hakkında ınoh1moı alomnmı~· 

lardır. Türkiye Bnşbnknuının Lond· 
rado bıraktığı intihalar \'C uyandır· 

dı~ı sempati son clerece kuV\ etlidir. 

Türkiye Hnşvckili, Londradan 
Pari e müte\·eccihen hareket ede· 
cek ve oratla Fran~ız ricalile mü· 
him temaslarda bulmıacaktır. 

Prens Pol 
Paristen geçerken mühim 

temaslarda bulunacak 
Pari , 14 (füıdyo) - Yugos· 

lavya hükumet Nnibi Pren Pol 
Londrndnn dönerken Pariste kola· 
cak \'C Bay l..ebron ile bir mülukat 
yapacaktır. 

Mumuileylı, B. Hluııı \O B. 
Delbos He ,]e mOzakeratın buluna· 
caktır. Bu u~mns \"C rnftzakerclcre 
~imdiden büJ uk ehemmiyet ntfe· 
dilmckıcdir. 

Du ruültıkal!arm ıat ·1 i 'hPnuz 
ıesLit cclilmcmi~ olmakla beraber 
bıı haf tanın ortalarında olması çok 
lrnvvetli bir ihtimal dahilintledir. 

Enternasyonal kömür ~ ergisi 

lktısad Vekili Bay Ceıaı 
Bayarın beyanatı ------

Sergi, Türkiyemizin, büyük bir kömür 
serveti üzerinde yattığını göstermiştir 

--------------
Ankara, 14 (A.A.) - lktı· nutkunda söyledi. Ve halkın 

sad Vekili Celal Bayar enter· gezmesini istedi. Halkımız bu 
nasyonal kömür sergisi hak· davete büyük bir tehalükle 
kında sergi gazetesine aşağı· icabet etmekle kalmadı. Gös-
daki beyanatta bulunmuştur: terdiği geniş alaka lnönünün 

-Cumhuriyet hükumetinin irşadındaki isabeti tezahür et· 
ilk enternasyonal sergi mevzuu tiren yeni bir delil hacim ve 

mahiyetini de aldı. Umumi 
beğeniş tezahüratına iştirak 
ederek, bu işte çalışmış arka· 
daşlarımı ben de tebrik etmek 
isterim. Fakat bu tebrikimin 

Bugün şehadet şer
betini yedikat gökte 

içenlerin günüdür 
Bugün, bir taraftan İz.mir iş· 

galinin ) ıldönümüdür, cliğer taraf· 
lan da lıll\'a OChidJcrimizin günüdür. 
Türk topraklarının müdafaası uğ· 

runda g<'nı;lik \ ' e santlet çağlarında 
göklere çıkan kartallorımızdon ebe· 
diyete u~ıınlan, bugün takdis \e 
tuiz edece~iz. Onlar, göklerin boş· 
luğundao geçerken cbediyf!tiıı mn• 
\'erosına ermiş ve \'alon yolunda 
ıehid olmok şerbetini, )Cdi kat 
gökte içmişlerdir. 

İzmirliler, bugün onlıın ıakdiıı 
ediniz, ihtifale hep birlik geliniz. 

Alay 9,5 da cumhuriyet ala· 
nından hareketle lısmetpaşa Lulvarı· 
.Meı..arlıl..başından J.:şrefpa~a yolu ile 
Kadifekaleye çıkacaktır. 

Şehidlikteki merasim, tam saot 
l l de istiklal marşı ile ba~lıyacoık· 
tır. Hunu, tehic.Jleri eclfim resmi 

Habeşistan m~selesi 

manası ancak işini yapıp bi
tirmiş adamlara ifade edilebi
lecek olan sotisfaksiyon demek 
değildir. Yeni ve mühim bir 
işin henüz başında, yeni müş· 
külatlı yolun henüz mebdeinde 
berab~rce bulunanlara karşı 
izhar edilmiş bir güvendir. 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

takib edecektir. Bayrak indirilir· 
.ken Kndifekalcainden top atılacak 
\'e o dakikada (lebirdeki bütün 
bayroklar yany11 kadar indirilecek· 
tir. Fubrikalnr, \'apurlar düdükle· 
rini çnlncıık, nakil va ıtulan olduk· 
lan yerde bir dakika duracaklar· 
dır.. Bunu mütt:akıb ikinci bir 
topla bayraklar tekrar çekilecektir. 
Şebidlikte muhtelif hatihlcr de 
söylevler vereceklerdir. 

B. Avenol, Londrada Ha
riciye Nazırlarile konuştu ' Karşıyakada dolaşan şayia: 

~~~---------~~ 
Habeşistan murahhasları, Uluslar Sosye. 
tesine iştirak ederek mi, etmiyecek mi? Bay Celal Bayar 

''Kırtasiyeci 
mezardan 

Lütfi dirilip 
çıkmış! .. ,; 

Loııdra, 11 (A.A.) - lla\·as 
Ajan ı muhabirinden: 

B. A Ycnol miitcnclkiren bu· 
raya gelmiştir. Öğrenildiğine göre 
kendisi taç giJme merasimi müna· 
&elıetile hurada toplanmış olan 
lıııriciy• nazırları ile hüyük bir 
ketumiyet dnircaia<le Milletler ce· 
miyetinin mayıs ııibayctindc ve 
mezkur cemiyet asamLlcsiniıı ey· 
lfılde nlıledccckl<'ri içti ınalarda 

Bag Avenol 
Habeei tan hcyeıinin hulııııulı hu· 
lunmnması me elcsi hakkında gö· 
rüşnıuştnr. Filhnk.ikıı Neca~ioin mü· 
mcs illerinin buluomalarıııın tın!· 
nın cemiyetten knti surette çekil· 
mesini ve milhim lıir 11111ıranı İn· 
taç eylemesinden korkulrııaktndır. 

B. A \'Cnol hu meseleleri Loııd· 
rada bulunan nazırlarla 'e lıillıassa 
B. Eden \'e Delbo~ ile görOo· 

İyi ınalümııt almakta olan me· 
lıafilde EÜ} lcndiğine göre heoüz 
lıir anlaşma zemini bulunanıann~lır. 

olarak niçin kömürü seçtiğini 
ve bu sergiden neler bekledi· 
ğini Büyük Başvekil açılış 

Hadisenin akisleri 

~·-Tahkik ettik ve anladık ki, 
böyle bir hadise yoktur 

• ık h b 1 L d d Dün, Kartı yaka oldukça heye· 1 a er er' on ra a ~=:~ı:.!;. dedikodu içinde çalka· 

heyecan uyandırdı Haıliec oudur: 

dükkanı açıyor. Kendisi yalnmlır. 
Kimsesi yoktur. Dir lıenışire~i de 
vardır ki, lzmirde oturmaktadır .. 

Lütfi nnmın<la bir genç, bun· 
~·-k 

Lütfi, Leş gün e\'cl sabahle· 
yiıı, aynı caddede Bay c">merin 
eczanesine müracaat ederek, rahat• V h • b b/ J / •ı k dan epeyce cvel Karşıyakada Ke· 

Aazanın arıci Se e er aO ayısı e VU Ua malpaşa cadde inde bir kırtasiye 

geldiği tahakkuk eder~e, lngiltere hü- _F,...:....e_n_e-rb-=-..;....a=h..::::._ç~e~=b=u=g=-u •• -n--=o=-
0

-_ 
kümeti kati tedbirler alacaktır 

- Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

-----------Londra, lıl (A.A.) - Ilunter 
muhribinde busufo gelen lınsar bu· 
rada büyük bir lıeyecaıı uyandn. 
nıı§tır. Pek muhtasar olan ilk ha· 
herler bu hususta bii) ük bir ketu· 
ıniyet muhafıııa edilwc11ioi emret• 
mcktcdir. 

Deniz ınakanıatı tıırafwdao ka0 

zanın scbebleri hakkındıt hazırla· 

nan mufassal rapor kabineye tevdi 
c<lilcccktir. 

Kazanın harici sclıeblcr dola· 
) ıeilc vukua geldiği tahakkuk ettiği 
takdirde lıük.ıiıueıio infilakın mfi· 

seLhihleri holkıntla pek kati bir 
tarzı horckr.t ittihaz edece~ine şüp· 
he eılilrncmekteclir. 

Jngiltcrc hükümetinin Lontlan 
evf'l ılnhn az elıewmiyetli hadise· 
ler dolayısile hile gemilerine karşı 
biçLir müclıtlıale kabul ctmiyeccğİ· 
ni beyan ettiği hatırlardadır. 

Londra, 11 (Haılyo) - Deniı 
Dııknnı für Samuel lloar, u·nm ka· 
merasının ilk toplantısında bu me· 

CeLclüttank, 14 (A.A.) - De· 
niz: makamatı Ilunter muhribinin 
kendi ve oitile Almeria limanına 
geldiğini bildirmektedirler. 

Uola~nn bir şayiaya göre inf İ· 
lliki hueule getiren bir Franko 
tayyareaiııiu muhribin yanına attığı 
bombadır. 

Valllosiya, 1 ı (A.A.) - Sala· 
hiyctıar bir membadan bildirildi· 
ğine göre dün saat 15 de Ilunter 
ismindeli 1ııgiliz muhribinin ııağ 
tarafında su kc imine yakın bir 
noktada lıir infilak vukua gel· 
miştir. 

3 Kiei ölmüş 
lanmı~tır. 

12 kiti yam· 

Geçen sene 
1972 kitab basıldı 

İstanbul, 14 (Hususi)-Mem· 
leketimizde geçen yıl içinde 
yeni eser olmak üzere 1972 
kiıab basıldığı, tutulan istatis-

ğansporla oynuyor 
..---------~~~~-

Şans, Fenere tekrar güldü, Do-
ğanspor yarımyamalak çıkıyor 

Fenerbahçe takımı 



ANADOLU 

:t}(~Q 
Mumdan elektriğe .. 

Umumi bcırhde kilçük bir çocuktum. Fakir bir aile kızı idim. HUlll 
d• öyleyim. İlkmektebde bulunuyordum. Geceleri, derse çalııtığım saat· 
lerdc annem gelir: 

19 Mayıs 
bayramı 

/zmir-Torbalı yolunda 
bir otomobil kazası 

" - Saime ·derdi· yat kızım, eabab erken kalk, çalı~. Yağ kandilin· 
de birıey .kalmadı.,, 

Komşulanmızda, lıazıın bilmem neli gaz yakarlarmıf. Daıka bir 
komıu, (mum) dibinde çalışınntı. Mum, yağ kandili, bilmem neli gaz 
limbncıı.. Akşamlan, sokak başlannda, belediyenin bq numara köhne 
limbalan yannrdı ve saat onda, bu lıimbalar ôroilrlerini tüketirlerdi. Bu, 
bir hikayedir ki, hali, yanını~ bir mumun 11cak damlıtları gibi, ağır ağır 
içime dökülür. 

--···..,··----Ankarada büyük me
rasim yapılacak 
19 Mayıs bayramı, Anka· 

rada stadyomda muhtelif vi· 
!ayetlerden gidecek sporcu· 
ların da iştirakile parlak bir 
şekilde kutlulanacaktır. Anka· 
radan şehrimizdeki alakadar 
makama gelen bir tamimde 
saat 15 de Ankara stadyo· 
munda başlıyacak olan me· 
rasimi Dahiliye Vekili ve Parti 
genel sekreteri B. Şükrü Ka· 
yanın bir nutukla açacağı ve 
vilayetlerle kazalarda da vali 
ve kaymakamlann merasime 
başkanlık edecekleri bildiri!· 
miştir. 

Otomobille esrarengiz 
bir. gezintiye çıkmışlar ------

• •• 
Evelki gfin Anadoluda bir haber okudum: 
Hükumet, su kuvvetinden elektrik istihsal ederek kaıalan, köyleri 

elektrik s:ıntrallarımn etrafında ba~lamak istiyor. Fennt imkAn varsa, 
karoıdan kartıya bwıun tııhakkuk edeceğinden hiç oüphe edilemez .• Vaktile 
köylerin, en küçük bir ışık ,·ermekte imkün bulamadıktan biçarelikle 
bu medeni lıamle arasınılaki hilyük fark, aynı zamanda hugOnkü nesille 
yannki nesillere nıısib olnn milli bııhtiyarlığın ne bfıyfik ifadesidır?. 

Virajda devrilen otomobilin için
de ağır ve hafif yaralandılar 

Yıllarca mum dibinde, çııval kumaşından mamul elbiselerinin içinde 
diz çökerek ağlıyan bir nesil, yepyeni ve emsali olmıyan bir tarih ya. 
raıarak çökerken, kendi çocuklnrma, bir düğmeye dokunufund11, kilo· 
metrelerce uzaklara, nur, saadet ve çalı~ma imkônı veren bir ı~k hıra· 

kacakbr. Bu ışığın maddi değil, manevi bir cebhen ve ifadesi vardır: 

Evelki gece lzmir • Torbah 
şosesi üzerinde Üçpınar (Tir· 
yanda) çiftliği yakınında bir 
otomobil kazası olmuş, biri 
ağır olmak üzere üç kişi yara· 
lanmıştır. Yaralıların ikisi ka· 
dın, biri de otomobil şoförü· 
dür. Bu kaza hakkında aldı
ğımız malumatı aşağıya yazı· 

Jrlatara devrinden kurtolmuı da gilneı altına çıkıyoruz. yoruz: 
Padişahlıkla, monarşi ile cumhuriyet arasındaki fark... Köylaonn 

devesi, eteği, atı, kağnı!!l yerine, tren, otomobil ve otobü! .•• Kah,·ebane• 
de cer zamanının besmelesini mınldanıın hoca yerine radyo, ve, mum 
yerine, :ıeytinya~ı kandili yerine elektrik! .. Satış kooperatif

leri teşkilatı 

İzmir belediyesinde mukay· 
y~d 8 numarah taksi otomobili 
şoför Hasan oğlu Talatın ida· 
resinde olduğu halde evelki 
gece saat 24 de lzmirden Tor· 
balı kazasına gitmiştir. Bu 

Bunlan düıününce, derhal ağza gelen ıey, cumhuriyet mıır~ı değil 

de nedir? 

Pariste Şark Alemil 
Pariste Monso parkı civa· 

rında lüks bir otelde Parisli
ler bir an için kendilerini en 
uzak ve en koyu Şarkta san· 
mışlardır. 

Bu zan, altıncı Corcun taç 
giyme merasimine iştirak için 
Londraya gitmekte olan Misor 
mehracesinin kendisi gibi ve 
aym maksadla Pariste bulu· 
nan Şarklı prenslere verdiği 
ziyafetten doğmuştur. 

Bu ziyafette Barsda meh· 
.ıacesi Mahraneyi, Kaportala 
mehracesi, Rajpipla mehra· 
ceıi ve Mahrane Kuşbahar, 
Kaportala prensi Amajit ve 
zevcesi ve prens Tika Saket, 
prens ve prenses Berrar ve 
prens Ferit hazır bulunmuş· 
lardır. 

Saime Sadi -----... ·-- -
Bay Hakkı Ver al otomobilde Bn. Muzaffer ve 

A d • • Bn. Hayrünnisa adında iki 
Y ına gıttı genç kadınla Torbalı köylerin· 

Tariş üzüm kurumu direk· den birinde oturan ve Küçük 
törü B. lsmail Hakkı Veral, Kemal adım taşıyan bir genç 
dün Aydına gitmiştir. Orada 
birkaç gün kaldıktan sonra vardı. Otomobil, esrarengiz 
Manisaya geçecek, bu mınta· bir gezintiye çıkmıştı. Torbalı 
katarda incir ve üzüm satış şoscsı üzerinde ilerliycn oto· 
kooperatifleri tt"~kilatı hakkın· mobil, tesbit edilemiyen bir 

sine göre bu tarih zeplin ta· da etüdlerde bulunacaktır. yerde durmuş, bir müddet 
rihinde pek de itimada şayan Al h T dl S I hl orada kalmış. sonra tekrar aşe ir, urgu u, a i i, · 
bir tarih değildir; ukursuz bir lzmire dönmüştür. 
tarihdir. Kemalpaşa ve Armudlu üzüm 

satış kooperatifleri teşkilatı Otomobil, yol üzerinde 6u· 
Çünkü 1916 senesi Mayısı· ikmal edilmiıtir. Manisa, Ur- lunan kır kahvesi önüne gelin· 

nın albncı günü umumi harp la, Menemen ve Kınıkta da ya· ce içindeki kadınlar kahve 
sırasında Selanikte bir zeplin kında teşkilat tamamlanacaktır. içmek arzusunu izhar etmiş· 
balonu düşürülmüş ve müret- Aydın v~ Ödemişteki incir ler, otomobil durmuş ve ine· 
tebatı esir edilmişti. satış kooperatifleri teşkilatı rek üslü sazla örtülü kır kah· 

Bundan yirmi bir sene sonra heyeti umumiye toplantıları vesinde oturmuşlardır. 
1937 senesi Mayısının altıncı yarın bitmiş olacaktır. Yakın- Genç iki kadın ile iki er· 
günü en büyük zeplin balonu da satış kooperatifleri birliği keğin kır kahvesine gelerek 

Ja H . d b k b'I" k de kurulacaktır. 0 n ın en urg a ı ısev oturmaları, kahvede bulunan 
balonu feci bir kazaya kurban Vilavef paVİ· halkm nazarı dikkatini celbet· 
gitmiştir. 'J miştir. Bu müşteriler, hafif sesle 
Bugün ... Bugün müdür? yonu yükselivor biribirile görüşmeğe başlamış-

Amma da sual diyeceksiniz; '-' tardır. Genç kadınlarla erkek· 
elbette bugün bugündür, yarın Kültürparkta ted. ler, aynı zamanda sarhoş bu· 
da yarın, dün de dündür! kiki er yapıldı . Iunuyorlardı . Bayan Muzaffer, 

Evet, bu son senelere kadar Vali B. Fazlı Güleç ile Be- kahvedeki diğer müşterilerin 
böyleydi. Fakat ş•mdi... Hiç Icdiye ve fuar komitesi reisi fiskos ederek görüşmelerinden 
de böyle değildir. Dr. B. Behçet Uz, dün Kül- şüphe etmiş, yanında bulu-

tahkikat, lzmir müddeiumumi· 
liğine devredilmiştir. Müddei· 
umumi muavini Bay Cevad 
Ôzpay, dün Memleket hasta· 
nesinde bulunan yaralıların 
ifadelerini almıştır. Kazanın, 
otomobilin son süratlc sevke· 
dilmesinden ileri geldiği anla
şılmıştır. Bu sebepler şoför 

Talat hakkında dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik neticesi kazaya se· 
hebiyet vermek suçundan tah· 
kikat yapılması muvafık görül· 
müştür. 

Şoför de ağır yaralı oldu· 
ğu için hastahanede tedavi 
altındadır. Kazadan sonra kaç· 
mış olan Küçük K.emal, za· 
bıtaca aranmaktadır. 

Kazada yaralanan genç ve 
serbest iki kadın, bu seyahate 
çıktıklarından çok nadim hu· 
lunduklarını söylemişlerdir. 
~-~-~----~-~ 

Pamuk 
hastalıkları 
Vekaletten iki trak. 

tör geliyor 
Pamuk ekilen sahalarda has

talık çıkacak olursa, bu has-
talıklara karşı yapılacak mü· 
cadele işlerinde kullanılmak 
üzere Ziraat Vekaleti tara ın· 
dan lzmir ziraat müdürlüğüne 
gönderilen iki traktör maki
nesi, bugünlerde Adanadan 
gelecektir. Bu traktörler, has· 
talık çıkan pamuk mıntaka· 
larında zehirli ilaçlar püskürt· 
mek suretile hastalıkların der· 
hal önünü alacakttr. Traktör· 
lerin mevaddı müşteile ihtiya· 
cı da önümüzdeki hafta içinde 
lzmirde depo edilmiş ola
caktır. 
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İki mesele. 

1 -Karş&yakaya iıligen 
vapurlardan bazılarında, 
kaza oluyor, cam kırılıyor, 
yenilikleri malum olduğa 
için kilidler bozuluyor, şu 
ve bu oluyor. 

Günler geçiyor: 
Kırık pençerenin camın· 

da rüzgarlar cirid oynuyor, 
ve guya, kapalı salonun 
içinde bir şeytan ciridi 
başlıyor. Keza, kapıyı ka
pamak isterseniz, imkanı 
yok, çünkü k:lid bozuktur. 

Bunun burasında yapıla
cak masraf, nedir? 

kırk, elli kuruş! 
insan, acaba, münakua 

mı İcab eder, formalite 
zarureti mi hunu tevlid 
ediyor, diye düşünüyor. Ni· 
tekim, hen Je, kırılmış WJ 

yirmi gündür açık duran 
bir kapı camı karıuında, 
aynı şeyi düşündüm ve şıı 
kararı 'Verdim: 

- Münakasa mı, ildn mı 
lazım?. Ondan 'Vazgeçtik. 
AA'ADOLU gaztttesi beda
vadan bunu yaptırmağa ha
zırdır. Evet, ha şeyleri ta
mir ettirmeğe hazırız .. El
verir ki, halk kıırtalsanl 

* • • 
2 - Yaz mesai saatinin 

devairdeki tatbikatına göre, 
memurlar, saat sekizde iş 
başında bulanmak mecbu
riyetindedirler . Evelce, 
bazı gayret sahihi memıır-
1 ar, bu sebeble vapur me
selesini de mevzuhalıs et
mişlerdi. Halbuki, ben Kar· 
şıyakadan 7,20 flapara ile 
günlerce geldim ve burada 
ancak üç, dört memur ı6r
düm. Sekizi IH!ş geçe flapu· 
,.u ile geldim - ki, Konak 
iskelesine saat 8,5 da var
dığına göre, gecikmiştir 
denebilir,- bunda da ancak 
birkaç memur 'Vardı. Hal
buki Karşıyakada birçok 
memur oturduğuna göre, 
bunlar, acaba, 6,5 'Vapuru 
ile mi geliyorlar, yoksa? •. 

Bu cihet pek meraklma 
dokundu da yazıverdim. 

SAPAN 
44 Dereceihararetl 
insanın hararetinin 42 de

receyi bulması, muhakkak bir 
ölümü intaç eder. Bu hususta 
bütün doktorlar müttefiktir! 
Doktor Senguen en yüksek 
insan harareti olmak üzere 
42,8 tesbit etmiştir. Fakat Dr. 
Buderlihe göre bir hasta 44, 7 
dercceihararet arzetmiştir. 

Farzediniz ki Birleşik Ame- türparka giderek fuar hazırlık· nanlara: 
rikada bulunan bir tüccarla Iarı etrafında tedkiklerde bu- - Bize belki fenalık etme· 
Japonyada bulunan diğer bir lunmuşlardır. ğe kalkarlar, burada durmı· 
tüccar telefonla muhavere et· Vılayet namına inşa edil· yalım. 
mektedirler. Çünkü Japonya· mekte olan beton paviyonun Demiştir, hep birlikte acele 
daki adam telefonu sabahın duvarları yükselmektedir. Bu kalkalarak otomobile binmiş· 

Aramızda kliring anlaş
ması olan memleketler 

Dr. Brodiyeski isminde bir 
Rus doktoru da 43,9 derecei 
hararetten sonra bir hastasının 
iyi olduğunu bildirmektedir. 
6 Mayıs utjursuz mu? 

Son zeplin kazası 6 Mayısda 
olmuştur. Bir Fransız gazete· 

' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Buglln, ayın ilk günleri ol· 
mak itibarile birçok kanşık yıl· 

d z tesirleri altındadır. Bu }ÜZ. 

den birçok biribirine zıd hadise· 
ltr olacaktır. laamafib, bıızı 

müessirler de io yapmağı kolay· 
Jaouracak ve nikbinlik uyandı· 

racaktır. 

Bugün doğan çocuklar irade 
kuvvetleri ile bilhassa nazarı dik· 
kati celbctleecklcrdir. Hugün do· 
ğ•n çocuklar, süs ve intizama me
nkh olaııyacaklar, fakat seçmiş 
oldakf'ara yolda daima ıona vara· 

altısında eline almışsa, Nev- paviyonda Vilayetimizde yeti- ler ve lzmire hareket etmişler· 
yorktaki adam henüz öğleden şen muhtelif mahsullerin nü· dir. Bu sırada otomobil son 
sonra dörtte bulunmaktadır ki; muneleri ile zirai, ticari, sınai, süratle ilerlemekte idi. Yolun 

İktısad Vekaletin-den takas işleri 
hakkında bir emir geldi 

birisi için bugün, diğeri için kültürel ve sosyal vaziyetlere viraj bir yerinde şoförün, oto· Türk parasının kıymetini 
yarın demektir! aid resimler, grafik ve istatis· mobili gayet süratle sevket- koruma hakkındaki 11 sayılı 

A d d tikler bulunacaktır. Bunlann k · 32 · · dd rz üzerin e mevcu mesi yüzünden otomobil de· ararnamcnın ıncı rna e· 
t b·ıı şimdiden hazırlanmasına baş· · d J t k " d · o omo ı vir yapamamış ve büyük bir sın e yazı ı a as musaa esı 

Birleşik Amerikada neşre· lanmıştır. Nümuneler de top- şiddetle hendeğe düşmüş, top· şekli; lktısad Vekaletinden 

d ı b lanmaktadır. 1 h · · T" Od i en ir istatistiğe göre ci· rağa sap anarak parçalanmış· şe rımız ıcaret asına ge· 
handa 40 milyon otomobil Kalan tahsisat tır. Kaza neticesinde Hayrün· len bir emirle değiştirilmiştir. 
vardır ve bunların otuz mil· nüsanın bir bacax.ı kırılmış 32 inci maddeye bağlı 2 nu· Alakadar Vekaletlerden şeh· li 
yonu Birleşik Amerikada bu- rimizdeki daireler amirliklerine ve vücudu muhtelif yerlerin· maralı listede yazılı ve hüku-
lunmaktadır. gelen telgraflarda 936 mali den ağır surette yaralanmıştır. metimizle arasında kliring 

Avrupada 6,700,000 otomo· senesi bitmek üzere olduğun· Bilhassa bir gözündeki yarası anlaşması mevcud olmıyan 
bil vardır. Amerikada ise sa· dan ve 1 Hazirandan itibaren çok tehlikelidir, gözünün sa- hükumetlere yapılan muhtelif 
dece 600,000 dir. 937 mali yılına girileceğinden kat kalması ihtimali de vardır. ihracata mukabil, herhangi 

Avrupada en fazla otomo· muhtelif tahsisattan fazla ka· Şoför Talatın da bir kolu bir hükumetten memleketimize 
bil lngilterededir. lngilterede tanların miktarlarının bildiril· kırılmış, Muzaffer vücudunun mal idhali ancak, mal ihraç 
2,123,000, Fransada 2,200,000 mesi emrolunmuştur. muhtelif yerlerinden yaralan· edilen memleketlerden yapıla· 
Almanyada 1,200,000, ltal· ---------Cl!ICll- mıştır. Muzaffer, şoförün ya· bilecektir. 
yada 415,000, Rusyada 350,000. yacaklardır. Polislerin resmi nında oturuyordu. Onun için Afganistan, Blücistrn, Çin, 
lsveçte 170 bin, F elemenkte elbise ve silahlarile vazife gö· hafif yaralanmıştır. Kazadan Hondras, İran, Letonya, Lit· 
ise 140,000 otomobil mevcud- receklerdir. Çin hükumetinin sonra Küçük Kemal, otomo· vanya, Nijerya, Peru, Portekiz, 
dur.. böylece kadınlardan mürekkep bilden inerek kaçmıştır. Kaza, Portoriko, Seylan, S yam, Su-

Çin kad1n polisleri bir polis kuvveti teşkil etme· derhal Torbalı müddeiumumi· dan, Yemen memleketlerine 
Çin devleti de, lngiltere ve sinin sebebi, Mareşal ~n·Kay· liğine haber verilmiş ve tah· yapılacak ihracat mukabilinde 

Birleşik Amerika gibi resmi Çekin zevcesinin bir arzusu.. kikata başlanmışsa da hadise· aramızda hiçbir ticaret anlaş· 

diği diğer herhangi bir mem· 
leketten ithalat yapılabilecektir. 
Bu emir, tebliğ tarihi olan 
dünden itibaren tatbik mev· 
kiine girmiştir. 

Hükumctimizle araliında kli
ring anlaşması bulunan mem· 
leketlerden mal getirtmek için 
bundan sonra bu maddeden 
istifade edilemiyecektir. .................... 
Açık Teşekkür 

lzmir Beyler sokağında Ni· 
saiye mütehassısı doktor Bay 
Fikret Tahsin Soydam uzun 
zamandanberi rahatsız olan 
refikamın hastalığmı teşhiste 

gösterdiği hazakatı ve yaptığı 
mühim ameliyattaki muvaffakı· 
yetile hayatını kurtarmıştır. 
Kendisine açık ve candan te· 
şekkürü vicdani borç bilir ga· 
zetenizin tavassutunu dileriın· 

kadm polisi ihdas etmiştir. Bu Bunlann da şefi, henüz 25 ya· nın, lzmir hududu dahilinde ması mevcud olmıyan ve 
Mll .. lııil .. !!1!11!!!!~:1.1.ı::dt=:!ıı====-... ..ıı~b....!~~..J~~~~d~~y·....t,.c•· a..J::lill:!-.i.!.L!Dis.1.:..__ı..ımııwıwı.:lw':ıma.......a.a.luııld.ım.mıd.aa....l.3~i.ncii....n:l.8.ddeıım_taj~ik_e . ....:··=----=--~ 

bil Bergamada avukat . 
HalUk Ôkeren 
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IStanbulda ~· bir, sahtekar iktısad 
Şebekesi meydana çıldi Vekilimiz 

__,..._.~-- -. • lstanbul ihracat. 
Sahtekdrlar inhisardan tonlarca ıspırto l .

1 
k k 

, l d çı arı e on uf aca .• 
çalarak şuraya buraJ!_~satıyor ar ı. lstanbul, 14 (Hususi) - lk· 
l~tanbul, 14 (Hususi) =-zabıta, günlerdenbe~i devam :d~n tısad Veki~~ B. C~li.l Bayar, 

talıbat neticesinde mühim bir sahtekar şebekesı ke~fetmıştır. yarın (bugun) şehnmıze gele· 
Bu şebeke, sahtekarlıkla aylardanberi inhisar idaresinden ton- cektir. 
larca ispirto çalmakta ve lstanbulun muhte-lif yerlerindeki ele· Vekil, Avrupada bloke edil-
rnanları vasıtasile aarfeylemekte idi. miş parası bulunan tüccarları 

Hükumet, bu işe büyük bir ehemmiyet vermekte ve taki· toplıyarak lcendilerile görüşe· 
bat sahaıım genişletmiş bulunmaktadır. cektir. 

~~ddeiumumilik, sahte~.a~. şe~eke~ini .teşkil edenlerin kaf· Hariciye Vekilimiz 
fesını yakalamış ve işe, buyuk bır alaka ıle elkoymııştur. 

Yakalananlar, derhal isticvab edilmişler ve tevkif olunmuş· 
lardır. Tevkif edilenlt!rin kimlerden ibaret olduğu henüz belli 
deiildir. 

Roma da Necaşi 
Beynelmilel mesele. Kudüse giderken Is. 
ler ortaya çıkacak tanbuldan geçecek 

Roma, 14 (A.A.) - Havas İstanbul, 14 (Hususi) -
Ajansı muhabirinden: Habeş imparatoru Haile Sc· 

•Burada pek yakında ciddi lasiyenin Kudüse gideceği ve 
bir takım beynelmilel mese· bu münasebetle lstanbuldan 
leler ortaya çıkacağı intibaı geçeceği söyleniyor. 
ınevcuddur. Dün Giornale Eski imparator, bundan 
O'ftal' B- '"k B •t sonra Kudüste ikamet ede· l ıa uyu n anyanın cektir. 
talyaya karşı birşeyler hazır· 

lamakta olduğuuu yazmakta Holivutta 
idi. Sinema teknisyenlerinin 
. Bu gazete İngiliz gazetele- grevi devam ediyor •• 
rındeki münakaşaların Roma- Holivut, 14 (A.A.) - Sine-
Berlin mihverini kırmağı ve ma grevcilerinin işçi delegesi 
iki tarafı yekdiğerinden ayırt şu beyanatta bulunmuştur: 
etıneği istihdaf eylemekte bu- - Teknisyenlerin grevi tam 
lunduğunu ilave ediyordu. zafere kadar devam edecektir. 

Tribuna gazetesi, Bilbao Başlıca ihtilaf işçilerin sendi· 
ınüdafilerinin birkaç gündeR kal bir teşkilata mensup olmı· 
heri son derece seri silahlara yan teknisyenlerin kullanılma· 
sahip bulunmakta olduklarını ması hakkındaki talepleridir. 

Yazrnaktadır. Bu hal Kantabrik Arnavud şairinin 
sahilindeki ablukayı zorlamış kemikleri 
olan lngiliz gemilerinin yalnız 
Baskl · lstanbul, 14 (Hususi) -· Is· ara raşe mevaddı getir· 
ınekle iktifa etmemekte ol- tanbulda gömülü olan Arna· 
dukları zehabını tevlid et· vud şairi Mehmed Ataşın ke· 
tnektedir. miklerini Tirana nakletmek 

infilak . üzere bir heyet gelmiştir. 
(Ulus) a geçmiş olsun Sof ya sefirimiz 
An İstanbula geldi ve Hari-

kara 14 (Hususi)-(Ulus) ciye Vekilimizle konuştu 
gazetesi matbaasında havagazı İstanbul, 14 (Hususi) -
rnuslu~unun açık kalmasından b ·· b 
b · Sofya sefirimiz, ugun uraya ır infilak olmuştur. Nüfusca T k B J 
zayiat yoktur. gelmiştir. Sefir, ür • u gar 

münasebatı için Hariciye Ve· 
i f~~ıtaca yapılan tahkikatta, kilimiz B. Tevfik Rüşdü Aras· 
n 

1 
in bir kaza neticesinde la uzun müddet konuşmuştur. 

vukubulduğu anlaşılmıştır. L d k l 
on rada ya a a. 

General G6ering nanlar 
Venediöe vardı 

Roma, 14 (Radyo) _ Al- lstanbul, 14 ( Hususi ) -
ınan H Londrada yakalanan iki şüp· ya ava Nazın General 
G.. · heli adam hakkındaki tahki-oerıng, refakatinde baldızı 
old ıı... h ld kata devam olunuyor. Bunla· U&u a e hususi trenle 
V d. nn, Yahudi oldukları ve evel· ene ığe varmıştır. 

G ce Londra polis teşkilatına eneral Göering, Venedikte 
girdikleri tebeyyün eylemiştir. ınerasimle karşılanmıştır. 

r-~~---- Agadirde ANADOLU• OssObahri deöil, dalga· ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyazganı 
Haydar Rüşdü ôKTEM 

Unı.onıı nqriyat Ye yazı işleri 
IDOdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 
İdal'ehanesi: -

~mir İkinci . !Jo>:ler toka~ 
C. Halle Paruaı buıaaı içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta k.utueu 4.05 

kıran yapılacak 
Paris, 14 (Radyo) - Bah

riye Nazırlığının resmi bir teb
liği Ağadirde Fransanın yeni 
bir üssübahri vücude getire
ceği haberini tekzib etmiştir. 

Yapılmakta olan inşaat li
manın dalğa kıran vaziyetini 
ıslah içindir. Ve hiç , bir 
asker! mahiyeti yoktur. 

Cenevreye gidiyor 
lstanbul, 14 ( Hususi ) -

Harıciye Vekilimiz Bay Tevfik 
Rüştü Aras, yarın Bükreş yo· 
file Cenevreye hareket ede· 
cektir. 

B. Tevfik Rüştü Ar as, Ru· 
men Başbakana B. Tataresko 
ile mühim bir mülakat yapa· 
caktır. 

Söylendiğine göre, Harici· 
ye Vekilimiz, Romanya kralı 

Sa Majeste Karol tarafından 
da .kabul olunacaktır. 

/stanbul mebusluğu 
için yarm seçim var 
lstanbul, 14 (Hususi) -

Merhum Abdülhak Hamidden 
inhilal eden mebusluk için 
önümüzdeki Pazar günü seçim 
yapılacaktır. Namzed, emekli 
Tuğgeneral Şükrü Alidir. 

İtalya kralının Peşte 
seyahati 

ltalya • Macaristan mUna· 
sebatını takviye edecektir 

Paris, 14 (Radyo) - Havas 
ajansının Roma muhabiri bil
diriyor: 

ltalya kral ve kraliçesinin 
Peşteye yapacakları ziyaret 
çok büyük bir ehemmiyeti ha· 
izdir. Prenses Mari Dö Sav
rado kral ve kraliçeye refakat 
edeceklerdir. 

Bu ziyaretin Macar ve ital· 
yan münasebetelerini takviye 
edeceği muhkkaktır. Bu ziya
rette Macaristanın merkezi 
Avrup devletlerile münasebet· 
leri de mevzuu müzakere edi· 
lecektir. 

Uzak Şarka giden 
Fransız vapurları 

Marsilya, 14 (Radyo) -
Uzak şarka giden büyük Fran· 
sız posta vapurları şark se· 
ferlerini gayri muayyen bir 
müddet için talik etmişlerdir. 
Bu hareketin sebebi henüz 
belli değildir. 

Mesele anlaşıldı 
Berlin, 13 (A.A.) - Avus· 

turya g~zeteleri bazı ecnebi 
ajanlardan iktibas ettikleri 
veçhile cumartesi günü ltalya· 
ya hususi bir Alman treninin 
gideceğini yazmışlardır. 

Bu habere bir takım siyasi 
kombinezonlar atfolunmuştur. 
Halbuki salahiyettar mehafil
den alınan malumata göre, 
mevzubahs olan şey, Göringin 
hususi maksadla ve kısa bir 
müddet için Venediği ziyare· 
tinden ibarettir. -ABONE ŞERAiTi 

Yılhlı 1200, alb aylığı 700, ii.ç 
·!lığı 500 Jr.uruıtur. 

Yabancı nıeaıleketler için senelik 
abone flcreti 2 7 liradır 

•=- Şehir Gazinosunda 4111111 

Heı yerde 5 kuruıtuı' 
GGaaa geçuıiı nfl:b'atar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BAS!!MIŞTIR 

Sekiz Bayanla şef dorkestr doktor J. Rozenfcld'in 
idaresi altında 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciJiği ihraz eden 
Dokuz kişilik Viyananmen meşhur orkestrası 

16 Mayıs pazar aününden itibaren ca:ı ve konserlerine 
başlı acaktrı. 

Hava ıehidlerimizi 
anark~n 

Umumt harbde ve Millt sa· 
vaşımı:ıda adının etrafına kah .. 
ramanhk şerefini tophyan tay• 
yareci binbaşı Fadıh beşeri· 
yetin ebedi dlişmanı ölüin; 
27 /1/ 33Q tarihinde aramız 
dan ahp götürdükü için ogü· 
nün iki saati azız ıehidlerİ· 
mizin ruhunu takdis için ay
rılmıştı. Bu kudsi va:ıife şimdi 
1 S Mayısa terkedilmiş bulun· 
maktadır. Akdenizin köpüklü 
dalgalarına bağrını açan fz. 
mirin, bu güzel şehrin, tepe· 
lai üurinde adları bellı hava 
şehidlerimizi anmak ve onların 
hatıralarını canlandırmak İçin 
orada söylenecek heyecanlı 
sözleri dinlerken gönlümüz iki 
hadisenin tesiri altında titri· 
yecek, gözlerimiz yaşaracaktır. 
içinde yaşadığımız bu saatlerle 
335 yılı Mayısının 15 inci ma· 
temli günü arasındaki farkı 
gözönüne alırsak, vatan uğ
runda, vazife yolunda ölenleri 
ve bu malc.sadla yaşıyanları 

daha üstün bir saygı ile an-
mış oluruz. 

Tayyareci denildiği zaman 
hepimizin nazarında feragati 
nefis, itidal ve istihkarı hayat 
mefhumlarının canlandıkını gö· 
rürüz. Türk tayyarecileri bu 
hislerden daha yüksek mezi· 
yetlere de maliktirler. Mesela 
tayyarecilik daha iptidai bir 
vaziyette iken bundan uzun 
yıllar evel lstanbul • Kahire 
uçuşuna teşebbüs etmek bu
günkü teknik vesaite dayanan 
tayyarecilikle büyük Okyanos· 
lan geçmekten herhalde daha 
şerefsiz bir vakıa değildir. 

Milli mücadele yıllarında 
tayyarelerinin kanadına pata· 
tes ve paçayı cila diye sürerek 
düşman siperlerine bomba 
atan Türk çocuklarının bu ha· 
reketi bilerek ve istiyerek 
ölüme giden kahramanlık nü· 
mune)erinden değil midir?. 

Mazisi çok uzaklara dayan· 
mıyan havacılık tarihimiz, yüce 
şehidlerimizin hatıralarile do· 
ludur. ilk şehidlerimiz Fethi 
ve Sedıktır. 1908 senesinde 
Amerikalı Rayt kardeşlerin 
tayyaresini ordusuna harb aleti 
olarak alan Fransa bütünlmil· 
Jetlerin gözünü açtı, beş sene 
sonra da merhum Mahmud 
Şevket ( paşa ) nın delaletile 
tayyare ordumuza girerek 
Türk kahramanları milletlerinin 
heyecanını göklerde terennüme 
başladı. 

Tayyareci, bütün varlığımızı 
koruyan, asıl ordumuzun gök· 
lerdeki gözcüsüdür. Onun, 
başta tabiat olduğu halde düş· 
manları çoktur. Fakat onlar 
bütün düşmanlara galib gele· 
cek kadar kudret ve irade sa· 
hibidirler. Onlara at verınız 

meydanı kendisi yaratır. 
Aziz ve şerefli ölüler; göz· 

leriniz arkada kalmasın, Şeha-
det yeriniz se!"~~atsa m.ez:ı· 
rımz da milletınızın kalbıdır. 
Bugün 20 milyon Türk ruh· 
Jarınızı kucaklıyor ve adınızı 
takdis ederek anıyor .... 

Melımed Aldemir 
~~~~~--,~~~~~ 

Kont De Martel 
Parise gidiyor 

Beyrut, 14 (A.A.) - Fran
sanın Suriye fevkalade komi· 
seri De Martel cumartesi gü· 
nü Parise hareket edecektir. 
8. Martel Pariste birkaç gün 
kaldıktan sonra Cenevreye gi· 
decek ve orada lskenderun 
sancatı meselesinin halli hak· 
kındaki nihai görüşmelere iş .. 
tirak eyliyeeektir. 

Sayfa S 

londra mektubları 

Taç giyme merasimin· 
den evel görülenler 

çok 
. ... 

lngiltere, ihracatımız için 
müsaiddir. Fakat! .. 

Bazı tacirlerimizden teessürle bahsedi. 
yorlar ve bizi tanımıyorlar 

Yazan: Hamdi Akçog, lzmir meba~u 

Lonara sokaklarının donatılmış hali 

Musolininin dediki gibi ne 
ezici ve eritici kapitalizm ve 
ne de komünizm. ikisinin or· 
tası... Bunu bulacak ancak 
Nasraddin hocadırll .. 

Londrada en çok konuşu· 
lan şudur: 

Taç giyme günü ve mera· 
simi... En çok ağızda dolaşan 
budur ve ogün için herkesin 
kendine bir yer bulmak, evjni 
ve mağazasını süslemekten 
b~şka düşüncesi yok desem, 
olabilir .. 

Merasim günü kral ve kra· 
liçenin geçeceği yol üzerinde 
yapılmış tribünde en ucuz bir 
yere üç İngiliz lirası vermek 
lazımdır. 

Kırk elli lngiliz liralık bal· 

Bazı kadınların giydikleri ve 
üstünde."Allah kralı ko. 
rasan,, yazılı şapkalar 

konlar da vardır ve bunlar 
kamilen tutulmuştur. Alay ge· 

. çidi bir bu;uk saattir. Bazıları 
bu kadar müddet · için 240 
Türk lirası vermekten çekin· 
miyorlar. 

Kral hanedanına karşı bağ· 
lılıklarını gösteren haleti ruhi· 
ye de tahlile muhtaçtır. Devlet 
idaresine, siyasetine müdahale 
hakkım almamış olan kral 
millet için, devlet için a~rı 
bir mevzudur. Devlet ve mıl
let bünyesinin nazımı ad~edi: 
len kral ve hanedanı, sıyası 
ihtirasın önüne sed çeken bir 
duvar addediyorlar. Ogüne 
hazırlık, geldiğimiz gündenberi 
devam ediyor. Londra hergün 
bir renk, her gün bir başka hal 
almaktadır. 

Ziynet ve . ha~met içinde 

yüzüyor. Bütün bir tarih için· 
de ender tesadüf edilen taç 
giyme merasimi için dünyanın 
bertarafından akın akın insan 
kafileleri Londra sokaklarım 
dolduruyor. Taç giyme mera· 
siminden sonra bu insan akı· 
nını Paris sergisi bekliyor. 
Fakat sergi henüz tamamlan· 
mamıştır. Fransızların endişesi 
buradadır. Yetiştiremezlerse 
büyük bir kayıb karşı~ında 
kalacaklardır. 

Londra sokaklarında en bol 
ve ucuz olan şey meyvadır. 
Nefis siyah ve beyaz taze 
üzüm, sulu ve enfes kokulu 
armutlar kavunlar, muzlar, 
işportad~ gezmekte~i~ler. Bü· 
tün dünya Londra ıçın çalışı· 
yor sanki... . . . 

B60 000,000 lngiliz lırası sl· 

halatı 'otan lngiltere, Türkiye 
ihracat mallannın heyeti umu
miyesini alsa ithalatını~. yüz~.e 
ikisini teşkil etmez.. Turk tu· 
tünü ~ Virı·ini tütünlcrile karı· 

· T .. rk şarak~Londraya gelır... u 
ihracat maddelerine Londra 

- •tt' Fakat kapısı çok musaı ır. 

biz burasını bilmiyoruz. On~a~ 
da bizi hiç bilmiyorlar gıbı 
birşey.. Dürüst ve te~i~ ha· 
reketlerle bu kapı fpekala tu-

t 1 b·ı· · ITrri büğrü hareket u a ı mır.. 6 

eden tüccarlanmızdan bahse· 

d·ıd·ğ· · teessürle işittiml!L. ı ı mı I .
1
. 

D d bakılınca ngı ız ışın an 
., k örünür. Fakat içi sıcak 

sogu g r k .. l'' · 'd' Q açı SOZ U· ve samımı ır. '· 
ı .. .,.. demir gibi doğruluğu ugu ve . _ 

büyük bir millettır. Turk 
seven k h' . 
milleti de aynı yükse ~s~ın 
samimiyetini taşır. Onun ıçm· 
dir ki, İn2'iliz - Türk dostluk 
havasının samimiyeti hergün , 
_Sonu 6 ıncı sahi/ede 
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'Uz.zet Mehmed Paşa, Maniastlan 
~dav.etle nasıl sadr-ıazam oldu? 

- 1 

ANADÔW 15 lfay11 9~4 

<otJli . so ymuı 
Y Gkalanı11ca da po/i$• .,;;;. 

wt teklif etmif 
ikbal otelinde yatan Hatan 

oğlu Ali namında bir hırsız, 
gece aynı otelde yatan mÜf· 
terilerden ihsanın caketi ce· 
binden 14 lira, Hamzanın ce· 
binden 6 lira ve Ra1id otlu 

BiJb_ao_ ce~/ıeainde O 11 ekler: 

bir güttde beş Neden prmr:Jyorl11r1 
' Geçen gün Beyler ıo~ğında 

taar-ruz ettiler b~r dif~ muayenehan~iııdey· 
d1m, çop ar.aba11 geklı. Ata-

' -;--~~~~~ 

Amerikacla bulunan /apanyollar Franko. 
., 1a bir telgraf çekerek para gpndermef.e 

hazırı oldulılıırını bildirmişlerdir 
SOR ,.../O.• ldlt111u:la 

lıarb olııgo' 
·Menisanm Paşa mezarhğın

da gömülüdür. ıEsbalc .saarıa
:.ıamlardanaır. Kabir taşındaki 1 Hasanın cebinden de iki lira 

1 çalmış ve firar etmiştir. 

Paris, 14 (Radyo) -Havaı 
Ajanıının Vermeodan aldığı 
bit habere göre, Bask kuv· 
vetlerinin son müdafaa hattın· 
da çok kanlı bir harb başla· 
mıştar. Cephe Gamisden ve ma· 
dtnler mıntakasından Güst~ya 
kadar devam etmektedir. . 

Asi tayyareler, Bilbao üze· 
rine yüzlerce ton bomba at
maktadırlar. Elde edilen esir
ler, Bilbaoya beş tabur As· 
torya kuvveti yardıma geİmiş 
ve son h"ir:l:>tefe bunlar da 
iştirak etmişlerdir . 

uanm içi küçük bir tepe ha· 
linde.. KapaklarJ da arka~ 
devrilmiş! Çöpçü kanlı, ceia· 
batli bez ve paıııuk doka i)p 
tenekeyi de oradan ahp bo· 
şaltb. Ada01caj!z öyle erhap 
olmuı ki, o küçük teRenin jis· 
tünü kar yaA-mış ıibi pamuklu 
bezlerle süsledi. 

Ôyle yapmazsa araba da 
almıyacak. Şöyle baktım; bir 
karabulut arabanın üzerini kap
ladı. Kara sinekler dökülen 
süprüntüden ürkerek kaçtılar. 

ıki.ta'be tudur: 
HOYELHJ\Ll..AKUL BAKI 
.Sadraizamı esbak 
Cennetmekan firdevs aşiyan 
Merhum ve mağfurülmuhtaç 
lla rahmeti rabbiılgafur 
Elhaç izzet Mehmet paşa 
Hazretler nin ruhu şerıficün 

SENE 
1227 

fatiha 

izzet M~hmed paşa Safran 
boluludur. [ 1) Zulüflü baltacı

lardan Silıhtar kahvecisi olan 
lbrahim oğlu Ali ağanın oğ 
ludur. (1156 Hicri. 1743 M) 
ıenesinde Safraııboluda doğdu 

17 yaşında iken lstanbula ge
len izzet Mehmed paşa amcası 
Be .li Hacı Mustafa paşa da
iresinde tahsil görerek üçüncü 
Sultan Mustafa zamaı:ıında kal
dırılıp birinci Hamid devrinde 
tekrar ihya edilen bostancı 
ocağına çırağ edildi. 

izzet Mehmed efendi o sı
rada Silihtarlık hizmetinae bu· 
lunan ve bilahare sadarete ge· 
tirilen meşhur Karavezirin te· 
veccühünü celbederek o sayede 
Darüssade ağası yazıcılığına 
tayin edildi. izzet Mehmed 
efendi (1192 H. 1778 M) sc· 
nesinin Şaban ayında Darp· 
hane eminliği gibi en mühim 
bir vazifeye getiri1di ve hiz· 
meti takdir olunarak vazife· 
sine (Şahsultan) kethüdalığı 
da ilave olundu. izzet Meh· 
med efendi bu sırada henüz 
Sadrıizam olmamış olan Halil 
Hamid paşaya damad oldu. 
1193 de darphaneden fofisal 
ile üç ay sonra şehremini, 
(1200 H. 1785 M) senesinde 
tersane emini ve yine o sene 
Ramazanında vezirlikle Hanya 
muhafızı oldu. 

izzet Mchmed paşa bundan 
sonra; Diyarıbekir, içil uhde
sinde kalmak üzere Bender 
muhafızlığına ve Ciddeye tayin 
edilmiş ve boğaz muhafızı iken 
(1205 H. 1696 M) Recebinde 
Mısır valiliğine tayin olun· 
muştur. 

izzet Mehmed paşa; dev· 
rinde vekar ve haysiyetile ta
nınmış vezirlerden idi. Sultan 
Selimi salis; paşaya karşı te· 
veccüh göstererek sadarete 
getirmek istiyordu. Bunun için 
yakın olmak üzere izzet Meh
med paşayı Anadolu eyaletine 
tayin eyledi. Sadareı: mevkiin· 
de bulunan Melik Mehmed 
paşa ihtiyar olup devlet işleri 
Reisülküttap Raıid efendi ile 
mütınffizanın elinde kalmıştı. 

izzet Mebmed paşa, Ana· 
dolu eyaleti merkezi olan Kü
tahyaya gitmek üzere henüz 
Gediz kasabasına gelmişken 

ıizlice gönderilen bir memur 
vaııtasile lstanbula davet edil
di. Tebdili kıyafetle lstanbula 
ıelen izzet Mehmed paşa, VÜ· 

rudundan padişahı haberdar 
ederek saraya davet olund•. 
Sadrıizam Melik Mehmed paıa 
ogün lstanbul suru haricinde 
Barıithane Nazırı Mehmed Şerif 

efendinin ziyafetine gideceğinden 
el;dilen kaytfa binip fitmek· 

1 Aliyi takib e.len zabıta me· 

J :zzet Melrmed P11111nın 
kabir ta ı 

te iken saray önünden kazıjı 
çevrilip mührü hümayun elinden 
alınarak (1209H. 1794M) se· 
nesinde azil ve yerine izzet 
Mehmed paıa tayiA olundu. 

izzet Mebmed pqanm ıa· 
darete tayinine birçok ıairler 

tarih söylemişlerse de içlerin
de en güzeli E'nderunlu Fıdılın: 

Mihrü emanet erdi Melik· 
ten Mebmede 

Mısraı zarifanedir. 
izzet Mr.hmcd paşa sada

rette bulunduğu müddet ordu 
levazımatının hazırlanmasına 
f evlcalade gayret göatererek 
padişahın teveccüh ve iltifa· 
tına mazhar oldu. izzet Meli
med paşa (1213 H -1798M) 
senesine kadar sadrıaiamhlcta 
kald;. Bu sırada (Napolyon 
Bonapartın) Mısın İfPti pqa;; 
nın infialine sebep oldu. fı;.; 
zet Mebmed paşa Mı11r vali· 
liğinde bulunup orarnn t.Yi· 
mine ehemmiyet vennediti 
töhmetile azledildi. 

Mazul aadnizamlarm Top
kapı sarayı haricindeki Bafdl.; 
hane mevkiinc ıoDderilerei 
sadır olacak iiaaeye jöje nefyi 
veya katli icra olailmilk laef 
olduğundan luet Mthmed 
pap da Balıkhan9e fitiiilip 
Saloz •dımna nefJeclilmekle 
yakasını kurtardı. 

izzet Mehmed P• inandan 
sonra; devlet hizmetinde kul
lanılmayıp kendisine mukataa 
olarak verilen Manisa kasaba· 
sına nakledilerek vefatına ka· 
dar orada oturt:fu. Sadareti 
müddeti aört seneye yakındır. 
Müdebbir, muktedir olup ik· 
bal devrinde mevkiine maifur 
olarak yolsuzluk etmemiştir. 
Kitabeti iyi imiş. Kabir kita· 
besinde görüldiitü üzere vefatı 
(1227) senesi rımazaaınC:la<lır. 
Safranboluda, Manisada, lı
tanbulda, Eyübün Sofular ma· 
hallesinde, Balakpazannda va· 
kıfları vardır. (1213) tarihli 
vakfiyesinde valideaini11 adının 
(ilmiye) oldutu görülür. saf· 
ranboludaki camii (1211) ta· 
rihlidir. Bunun kapısı üzerinde: 

Sahibülbayrat velbasanat ve 
ragıbüccenneti vedderecat saCI· 
nizam ~lhaç izzet Mehmed 
pap yesnıllahü mayüridü ma· 
yeşa 1211 

Kitabemt. OD d&t ~tlik 

murlan, kısa bir zaman sonra 
kendisini yakalamışlar; hırsız, 
polisinin elinden kurtulmak 
için kendilerine beş lira rüı· 
vet vermek iıtemiftir. Ali ad-
liyeye teslim edilmiştir. 

dufdag çalmış 
Gaziler caddeıinde Ahmed 

oğlu Mustafa ve Ali oğlu Ali· 
nin yedi çuval buğdayını ça· 
lan Adil oğlu Taceddin yaka· 

Asiler bütün kuvvetleriHi 
cepheye sürmüşlerdir. 

Sevil, 14 (Radyo) - Bask 
cephesinden gelen son haber· 
lere göre asiler Morevyetayı 
ıeçmeğe muvaffak olmuşlardır. 

lnıilizler, B~klara gardım 
' ... eiligprlarmış 

Roma, 14 (Radyo) -
Triyona gazetesi , yazıY.or: 

lngilizler, Bask sivil , hal-

La Karınları doymuş ve serin bir 
yer arıyan bir sürü sinek, pen· 
çereden dalarak temiz ve loş 
muayenehanenin salonunu dol .. 
durdıılar. 

' ıJ 
kına yardım maskesi altında 
Bask muhariplerine silah, mU· 
himmat ve tayyareler vermek· 
tedirler. Bu iddia, Biskayda 
elde edilen yeni silahlarla kuv· 
vet bulmaktadır. lanmıştır. 

Esrar satigormııı 
Hacıali caddesinde esrar 

satan bakkal Mchmed yaka
lanmıştır. 

Yere düşiirmüş 
Karşıyakada Menemen cad· 

desinde Mehmed oğlu Musayı 
iterek yere düşüren ve yara
lanmasına sebebiyet veren 
Şükrü oğlu lbrahim tutul-
muıtur. 

Dagak atmıılar 
Alaancakta Bahçeler ıoka· 

tmda oturan Sami karısı Ser· 
vct, kıza Hayrünniaa, Müzey· 
yen ve otlu Ömer; Ahmet 
kızı Güllüyü dövmü'1er, hepsi 
de yakalanmışlardır. 

Bıçak çekmiş 
Emin oğlu Mehmet ile Ah· 

met oğlu Haluk, Hastane cad· 
des!nde kavga etmişler; Meh· 
met, Halukun üzerine bıçakla 
hücum etmiı ve yakalanmıitır. 

Afaçları lctrmıı 
Memleket hastanesi önün· 

deki dut ağaçlarının dallannı 

Morevyetada Milisler tepe· 
lere çekilmişler fakat muka· 
vemete devam etmektedirler. 
Benzin deposunu yakmışlar 

Bayon, 14 (Radyo)- Bayo· 
na gelen haberlere göre, asi 
tayyareler Surota bem:in de
posunu yakmışlardır. 
Amerikadalci /spangollar, 

Franlcoga pa a gönderıecelcleı 
Salamanka, 14 (Radyo) -

Manilidaki lspanyol ırkına 
mensuö halk, General Fran
koya bir trlgraf çekmiş ve ge· 
nCTalın emrine mühim bir para 
hazırlandığını bildirmiştir. 
Bil ba•• 6011160 alıqprlar 

Salamanka, 15 (Radyo) -
Morevyetaya hakim olan te
peler general Mola kuvvetleri 
tadından işgal edilmiştir, Ga
lis küçük limanını işgal eden 
kuvvetler Plensiya köyüne iki 
kilometre yaklaımıtlardır. .. 
Uzam haata· 
lığile mücadele 

Beş taarruz birden 
Londra, 14 (Radyo) - Bis· 

kay cephesinde, asiler dün 
beş taaruz yapmışlardır. Bu 
ıırada iki asi tayyaresi Bask· 
lar tarafından tüfek ateşi ile 
iskat edilmiştir. 

F ranko kuvvetleri Elgalio 
şehrini almışlardır. Yollar asi· 
lerin tüfek ateşi altındadır. 

Valensiya, 14 ( A.A. ) -
Royter Aiansının muhabiri bil 
diriyor: 

lngilterc sefaretine gelen 
yeni tafsilata göre, Hunter 
muhribi mürettebatından 8 
kişi ölmüş ve 24 kiti yara
lanmışbr. 

Üçüncü kruvazör filoıuna 
kumanda eden Amiralin bu 
sabah V alensiyaya gelmesine 
intizar edilmeldedir. 

Muhasebei 
Hususiye de ........ _._ 

kıran Halit kızı 12 yaşında • • • • • 
Hayriye yakalanmıştır. Ziraat Vekaleti ilaç Yeni 

'_.;._......;.....:Yı.....;;.a_n;;;...a;-,.-..K .... r--a-lı----- gönderdi.. memur tayinleri 
Birkaç senedenberi Manisa Torbalı kazası hususi mu-

Seltnlk belediyesinin ka- vilayeti hatlarında görülen hasebe köy bürosu katibi B. 
rartnı tasdik etti. 'd · h ö emıs •seresi, iyi cins Lütfi ı.skere gittiğinden yerine 

Atinı, 14 (A.A.) - Kral - - 1 d f 1 k uzum er arasın a aza mi tar- Mustafa oğlu B. Talat, Ke· 
Reisicumhur Kamil Atatötkün d k 1.:. - ' a araooce nev i çıkmasına malpaşa kazası Muhasebei 
Selinikte doJC.duJC.u evi keneli· sebeb"ıyet ve · d Y t 2S 2S rıyor 8 • ap an· Hususiye katipliğine B. Faik 
)erine hediye eden Selinik lan tetkikat neticesinde Ziraat Dikmen, Çeşrr.e Mubasebei 
belediye Meclisinin bu icara· Ve1..e.1eti M• .. · b ~ı da ıuu -ıaa •a ann Hususiye katibi Bn. Meziyetin 
nnı tasdik etmiŞtir. bu hastalıkla mücadele yapıl- istifası sebebile yerine Sefe· 

masına karar vermiştir. Bunun 
uzun bir manzum kitahe vardır. rihisar köy bürosu katibi B. 

için salkımlara zehirli iliç ser· 
Kitabenin son beyti ıudur: pilecelctir. Ziraat Vekaletinin Tahıin, Alsancak tahıil şubesi 
Ratit dülehle ıöyledi tarihi emrile ilci ay evel iki ton ve tebliğ memurluğuna B. Niyazi 

camii bu defa da yedi buçuk ton ar· Afacan tayin edilmitlerdir. 
BUidu cennat i1.zeti dini senildi kurşun lıtanbuldın iz· 936 senesi kadrosunda Tire 

mubammedi mir Ziraat müdürlüğüne gel· kazası köy bürosu katipliğinin 
1211 miştir. Bu defa gelen yedi bu· aylak ücreti 30 lira olduğu 

Vefabnda bir haylı paraıı çuk ton araenikli kurşunun 250 halde bu vazifeye evelce 20 
çıkmııtır. Cidde valiliğinde kiloau Akhisara, 3750 kilosu lira ücretle lsmail Bilgi tayin 
haccı ifa ettitinden kitabeler· Manisaya, 2000 kilosu Tur· edilmişti. lsmailin ehliyeti na· 
de {elhaç) M•hmed plfa de- gutluya, 1000 kilosu Alaşehire, zarı dikkate alınmış, ücreti 
nilmeldedir. (2), (3) 500 kilosu Salihliye sevkedil- 30 liraya çıkarılmıttır. 

{l( JC.itabeler ln1ım 2 ahife miJtİr. Boş bulunan 12 lira .asli 
ıo~. 103, 104 1zmir civarında bazı bat· maaşlı Tire kazaaı Mubasebei 

(2) Siöl(i oq1nt cild 2 .-.ure larla Kemalpaşa kazası batla· Hususiye varidat katipliğine 
~ de Halli Sdai )>at8 itmiadeki randa da lüzumunda kullanıl· Ankara Sanatlar mektebi am· 

-Mr satıa Baa hiılt Mehmed ııeea· mak üzere aynca lstanbuldan bar memuru B. Cevdet, Dikili 
nın °~10 oldap " Kaa.ei mata· iki ton arsenikli kurşun gelmek Mubascbei Hususiye kitipli· 
umlbiJlada .W..••~ yaaılıdır. üzeredir. tine Af> lira ücretle B. Nev-

(3) ManiMIWl Pata meaarhğın· 
da :rm.ıı hası •etı'hir• aid me- Vali 8. Fazlı Güleç zad ve Karaburun katipliğine 
ur tatlan muleeef 70k olau~ V l B F B. Ömer Lütfi tayin olunmuş· 
d 

, f 
1 

..;,__ a i ay azla Güleç yarın lardır. 
an ıotogra an t1UU&mamııtu. Bil· 

una ba ıneyında f l11'7SJ 1aiihinde Kemalpaşa kazasına ıiderek 
eıın n telebi bdıl .,._.-n,. i1ıa- muhtelif işler üzerinde telkik
tlye y ... , aleiüdn (~ Nun lerde bulanacalcbr. 
?ılm.mJ il• 1111•1 ılllilaifte ~ Baaıarda balhk yok 
baDaD :otla pir. (Eead ıMebmea Bir ay evel mıntakaya ya· 
efeıadi) ııio de mezar ıaılan h11lu· ğan yağmurlardan bazı bağ
namam&1tır. [Halit ı aimi) Mandi· 
ye. dı~ marefesi mtıdenisi ik:en~la· )arda ballık görülmüştü. 
ııha merınet ı;ı.cıiflu. JF•4-.elı· Göztaşı kollanılmftl saye· 
!lieCIJ ifiıidi1tia ,.,._. blrbç ~,.. ıinde bu hutalı,gın tamamen 
itil• b111 tiirlm_-...ln. iinti .._lftır. 

B. Stoyadinouiç 
Romanya Ticaret Nazırını 

kabul etti 
Belgrad, 14 (Radyo)- Bu· 

rada bulunmakta olan RonM1n· 
ya Ticaret Nazın B. Valerda 
b_,ün Başvekil B. Milan Sto
yadinoviç tarahndan kıbul 

edilmiJtİr. 

Benim gibi sıra bekliyen . ' 
genç bir ecnebi kızı da, hay· 
retle gözlerini açarak arabaya 
baktı: 

- Ne kadar çok sinek gir· 
di içeriye) 

Dedi. 

Göztepeden kapımdan çöp 
tenekemi alan çöp arabasının 
kapaklan daima açık ve do· 
ludur. Herzaman belediyeye 
şikayet aklımdan geçer. 

Beyler ıokakında, doktorlar 
mahallesinde gördqğüm bq, 
manura da beni hayretler 
içinde bırakb. Acaba bu ara.
balan kimse görmüyQr mu? .. 

Kadın Ana 

Ziraat derslerı~ 
-Askerlere verilecek 
deralerin mevzuları 

Askeri birliklerin bulunduk· 
ları yerlerdeki askerlere 415 
sayılı kanun ~®ibigce ıir~t 
müdür ve memurları \•1afın· 
dan ameli ve oazaıi zir..t 
dersi verilmeli Zirat VeWe-
tince muvahk göıilııııüş ve 
bundan evci alikadarlw im 
hususta emirler verilmitti. 

.Dün Vekaletten ıiraat mü· 
dürlüğüne gelen yeni bir W.· 
mimde köy kalkınma elemanı 
olarak yetiştirileceklere .veril· 

melde olan derslerin program· 
ları aıkerler için de muvafık 

görülmüş olduğu için asker· 
lere verilecek ıiraat derşleri· 

nin mevzularının da bu proı· 
ramlardan almması lizımgel· 

diği bildirfüJJiştir. Programa 
göre, askerlere tarla :ıiraatin· 

den çayır, bahçe işleri, fi4an· 
cılık, meyvacıhlc, bağcılık, hay· 

van yetiştirme psulü, tavu~· 
luk, ipekböcekçiliği, sütçijlük 

ve konservecilik bAlckında derı· 
ler verilecektir. 8u der~rin, 

askerlerin kendi memlcketl~
rine uygun mevzular a~ 
suretilc verilmesi nıiiouib gö· 
rülmüştür. ----
Pancar tohuma 
Derı izlide de bir çift

lik kurulacak 
Şeker fabribWı anonilf 

şirketi tarafından ~pancar zeri· 
yatı yapılan muhtelif mıntw 
kalanla oldutu gibi Mani!f 

ve Alaşebirdc de ~car ter 
bumu yetiıtirme çiftlikleri te· 

sis edilecetini yazmııtlk. Hf• 
ber aldığımıza ,apre, Deniıli 
vili~tiode de bir tph-w ,e· 
tiotirme çiftliJi t.M ~· 
calmr. 



~~~~.«~~· ·NJ~~I!"',~ mBa 
F nerbahçe bugün , Do .. Yedili 

iansporla oynuyor naneye bakın! 
ŞG1ta, Fener~ ·i'ek:Or gt1ld11, Do. 
hnapo~ ya~ım.yamalak çıkıy_or 

F Şehriıniıe gelmiş bulunan bir mUtalea yürütmek lbım 
Dcncrbabçe, burün ilk maçını gelirse, Fenerbahçenin bir ta. 
F oaanıpora kar,şı verecektir. lçım avantajlarla vaziyeti ken• 
lı'Q.crbalıçe., ötedenberi bütün di lehine a)abilecetidir. 
v rn.., nıubitinin çok tuttuğu Hakem; Ankaralı lbrahim· 

0 
e sevditJ bir takımdır. Fe· dir. Kendisini Güneş maçla· 

iner, 
1
. 8Ynı zamanda tekniği, nnda gördük.. Hatalı bir of· 

cc iti ile de ayn bir takdir sayd kararı, lımir aleyhine 
::k irnpıti yaratmıştır ve ge· neticelenmişti. Hakemden bu· 
•ah •tanbul, gerekse lzmir gün daha fazla bir hassasiyetle, 
· •laranda lzmirli takımlarla hiçbir kulübün hak ve men· 
~~~t.~, temaslar, ekseriyet faatlerini ızrar edebilecek bir 
n~ •rıle ahenkli, samimi ve o karar vermemesini bekliyoruz .. 
~~Pctte heyecanlı olmuş, iyi Fener, en kuvvetli kadrosile 

ırafır bıra1'mıştır. gelmiştir. Yalnız müdafi Ya· 
v Fe~~bahçe, bu yıl içinde şan getirmek imkanını bula· 
e raaUı ltiiı:Qc usulünün ihda· mamıştır. 
~t~n sonra, lzmir takımları -----------• 

2~1 11ti rnaç yapmış, oço1cu Göza kanlanan 
mi , . DoA'ansporu da 6-0 yen-

Itır. Aynı zamanda diğer bir kÖ) /ü 
~ıııl~Ja yaptıtı karşılaşma- Karısını 21 yerin. 
. aki n~ticdu de, ekse-

'1Ytt .tib · -' 6/Jü dü t 1 anle lehindedir. Do· aen vurup r 
f •nsporla olan temuın bu Adana, - Evelki gün Me-
•rldı t• · d Ç 1 1 tek . ne ıceıın e, Fenerin letmez 'köyü ile avuş u n-
~ı~ni ~buU~ beraber lcar§ı naplı köyü arasında Asiye 
ita mıo, Beıiktq oyununda isminde bir kadın kacası Re
~ tıılqtıkı fena vaziyeti, Hak- şit tarafından öldürülmüştür. 
d •an bulun111amuıoı, Fethinin Dün mahallinde tahkikata 

' sakatlanmasından sonra 
0b? lciıi ile oynamı!l olmasını 

ır - ~ ' 
1 1

1.Un evelki hırpalayıcı yor-
r~~.~u da düşünmek ge-

ır. 

p Ş....q da ilive edelim ki, 
tncrbıb,... b-t- ·ıı.. k-111 ._, u un mı ı u· 

ı~tq~çlannda, bilhassa Be· 

11 1 ·~ ıı.zırladığı bir takım 
rr.~1 ar ve avantajlarla da yü· 
-~ektedir M licin · eseli Ankara· 
lı~ e ve O,otanıpora kolay· 
ta~ rıletieıi, Beşiktaşm bu 
•ın:ı':la~ k.•np geçirmiı olma· 
~ n ılerı gelmiftir. Nite· 
di:· . aynı .. Ştns bugün de ken· Do;• gosterecektir. Çünkü 
da •napor, lstanbul maçların
~ aşa~ yukarı ıskartaya çı
den en kıymetli oyuncuların· 
hada mahrum bir şıkilde sa-

T Yer alacaktır. 
O:b· akımda Hakkı, Fethi Ali 
"'' ı en k , 
tur. H~VVetli unsurlar yok-
Çt.. • • 1 kemiti çatlıyan 

••tsının F th· d 
'Y•tı ' e ı e kırılan 
lun ~n ıstıraptan içinde bu· 

giden müddeiumumi muavini 
8. Şeref Gökmenden aldığım 
malumata göre, maktul Asiye· 
yi 6 sı sırtında 13 ü sol ya
nında ve biri göğsünde ve bir 
de yüzünden olmak üzere 21 
bıçak darbesile öldürmüştür. 

Reşit Karagöçerli köyünde 
bulunan karısını en küçük ço· 
cuğu ile birlikte diğer köyde 
bulunan hemşiresini yanına 
götürmek üzere ayrıldığı sıra
da bu iki köy arasında ve 
tarla yolu kenarında yarala
mak ve orada görülen sürün
me izlerine; kadını yol kena· 
nnda vurduktan sonra sürük
liyerek duğday tarlasma yüzü 
koyun yatılı bir vaıiy~tte hı· 
rakmışllr. 

Vak'ayı müteakıb Reşit 
hemşehrisi Mecidin b~lundu~ 
Kadı köye giderek bir y~ın
daki çocuğunu •anası kaçtı 
aramağa gidiyorum buna ba
kınız,. diye bııakıp savuşmuş· 
tur. Katilin mıntaka dahilinde 
bulunduğu tahmin edilmekte
dir. Tahkikata devam edili· 

Fu:t ~=dırlar. ~und~n başka, 
haat evelkı gundenberi 
k.. • Yatmaktadır ve bugün
d~. o:;;na iştiraki ihtimali az- yor. 

Çın lletina~eyb, bugünkü ma· Kordon 1t 1 Ceai !!akında umumi otobüsleri 
"" G(kevi köfesi 134,000 liralık 

Buga b 
atat 17 n saat 1 s de temsil ve oto üa mukavele. 
lılitclc . de Güzel sanatlar ko- ai imza eclilmiftir .• 
ıa.30" toplanbıı vardır. Saat 

da da K- .. 1 .. k b Şehir Meclisinin verdiX.: ka-nin oycu u şu esi- 6 1 

s:~urni toplantısı vardır. rara ıöre belediye, Eylul ayın· 
• IQ~görı ~ .20~ da . evi- da Birincikordonda lüks oto

tcraıail ~~ıJayıa) pıyesi büsler iıletmeğe başhyacaktar. 
.ıoek ., edti tlecektir. Temsile gel· Belediyenin getirteceği 12 oto-

1 yen LaJk büs için dün belediye reisliğile 
~ iJi . .". ımız evelce 
ti,,.;ı_.._? .edilda_ii vcçbilc dave- otobüsleri verecek olRn Büsing 
'"'~ı b u_n~ müessesesi mümessili arasında feh,. ugµn .--wwtCVİ ida· 
)~den. al~ıdırlar. Daveti· 134,000 liralık otobüs muka-
-11ı· lııç kımae kabul edile- velesi imza edilmiştir. 

ıyecelctir. Kaatamonıula 
lı.I-~ / M. aV1• / 937 •--·ıbı·nde Y ·~ 1

- _,. •ni Halkavi binası 
ıra. "1

• !arafandaıı bir Berra· .KU~onu, 13 (A.A.) -
t~ı: ~ edilmqtir. Bu Yeni Hı lkevi binuının temel· 
' ~~ edecek aza· atma töreni buaün Kastamonu 
~ tıaıdıd.en Halkevine ballanan jıtirakile yapıldı. ilbay 
)~ ~r.elc byatlannı ile Halkevi adını nutuklar 

ıu.mc111. liylendi. 

Bizim mürettipler, yerde bir 
ka~d bulmuşlar, bana getir• 
diler. Tarihine baktım: 

Mart 312 .. ismi LAtif .. 
Bu kitıdın muhteviyatı, ba

na, asri maskaralığın, eılci 
günlere aid ve daha baya~ı· 
casına şekillerini hatırlattı. 

Hepiniz de bilirsiniz: Bazan 
karımıza, yarı izci kıyafetin· 
de serseriler çıkar ve size bir 
kart uzatır. Bu kartta aşakı 
yukarı, 11 dünya seyahati yap
mağa ve milletler üzerindeki 
tedkiklerini bilahare neşret· 

mcke ve bu suretle insanlığa 
hizmet eylemeğoe çalışan ( ..... ) 
kişiye, yüksek alakanızı esır· 
gemeyiniz,. teklinde cümleler 
vardır, Haddi zatında, dilen· 
cinin danııkası olan bu eşele 
kadar boylu, deve kadar kuv· 
vetli insanlara, hem kızar, hem 
birkaç kuruş fırlatırsmız ya, 
bana getirilen bu kağıdın 
muhteviyatı da öyle .. 

Maamafih, onu yazmadan, 
bu tiplerin bir başkalarını 

işaret edeceğim: 
. Oturduğunuz yerde, karşı· 

nıza bir çocuk dikilir.. Ya· 
vaşça: 

- Ba)'Jm -dir- bunu za
tıalinize gönderdiler. 

- Kim gönderdi? 
Diye sorarsınız ve ıu CC· 

vahı alırsınız: 

- Dışarıda duruyor, gö
rünmek iltemiyor. 

Genç yaşta iseniz, hele bir 
maceranız varsa, babrmıza 
derhal aşk gelir. Memur ise· 
niz bir rüşvet teklifi ile kar· 
şılaştığınızı sanırsınız. Borcunu 
vermiyen ve atlatan biri is~ 
niz, alacaklının lı.apıya dayan· 
dığını, keza zengin iseniz, bi
risinin sizden ödünç para ıs· 
tediğini düşünib'sünüz. Bir de 
açıp bakarsınız ki, şöyle bir 
kaç cümle: 

"Ben de yüksek ve asil bir 
aile çocuğu idim. Hayatın 
umulmıyan felilcetleri ile bu· 
gün felaket denilen denize 
düştüm. Yüksek insanlığınızı 
herkesten işitirim, size güve· 
niyorum. Çok değil, bir kü· 
çük yardım. Bugün karnı aç 
bir biçareden ziyade onun 
arkasındaki üç yavrunun göz· 
}erindeki yaşı ve midelerin· 
deki ıstırabı dindirecektir . ., 

Bunu okur okumaz, hemen 
cüzdanı veya para çantasını 
açar, verirsiniz. Bitti, aldatıl
dınız vesselam!. 

Mürettip arkadaşların bana , 
getirdikleri tezkere, bundan 
daha aşalı bir ruh seviyesi 
taşıyor. Bunda hulisatan de· 
niliyor ki: 

Ben fakirim, dil~nci tayfa· 
sındanım. Hasbelkader şimdi
ye kadar evlenemedim ve dün
yada süründüm, durdum. Şim
di birisini buldum. Fakat onun 
da evlenmek için bazı çama· 
şarlıra, benim de nikah akdi 
için P"1aya ve yardıma ihti· 
Y,aCJm var ... Büyük vicC:lanmız .. 
llb ... 

1loğlu, dilenciler tayJaıından 
imiş, bunu açıkça yazıyor, bu 
biri ikincisi, evlenmek ihti)'a· 
candan dem vuruyor, _,bu, iki! 
Üçüncüsü, evlenmek için kız 
tarafwn eıya jhtiY,acını anla· 
tıyor. ~u, üçl 

DöraOndiri, niW. akdi iç.in 

Merkezi Avrupa siyasi vaziyet1n1n 
salah kesb-deeeği söyleniyor ·-· -· lngiltere Hariciye Na~ırı B. Eden, 4fln Ae1uıtcıq11 

~e Çekoslovakya Hariciye Nazırları ile konuftu 
• Belgnıd, 14 (Radyo) - in- turya Hariciye Natzın Bay bir dik~at vç h-sşa•iy~tl~ ~' 

giltere Hariciye N•zırı 'Bay Şmid araJında ~ndra(fa ce· ICib ~ailmektedirt 
Eöen, Çekoslovakya Başvekili rcyan elmekte olan miizake- Bu görüşmelerin hedefi, 
Bay Milan Hodza ve Avus· reler merlee~i Avrupada büyij~ Avusturya, ÇekQ•lovAkya, M•! 

l~parat~rluk konferansı 
dün faaliyete başladı 

Başbakan B. Baldvin, ·Bütün dünya si. 
lahlanırken /ngilterenin eli bo1 ha. 

lamıyacağını beyan eylemiştir 
Londra, 14 (Radyo) - im· 

P.aratorluk konferansı, bugün 
Ba~bakan B. Baldvinin rıya· 
seti altında toplanmışttr. Bu 
toplantıda, lrlandadan başka 
dominyonlar müme11illeri ve 
bütün lmparatorluk murahhas· 
lar.ı hazır bulunmuılardır. 

Konferans, Kral Altıncı Jorja 
bir tazimat telgrafı çekmiştir. 

Başvekil B. Baldvin bu kon· 
feransın, imparatorluk için fe· 
yizli kararlar veren bir mfu 
essese olduğunu söylemiş ve 
konuşmalann ruznamesini oku· 
muştur. Ruznamenin başında, 

lngilterenin müdaf aaıı mese
lesi bulunmaktadır. 

8. Baldvin; dünyanın, kara 
bulutlarla örtülii bulun<lufu bir 
zaman(:fa toplanan imparator· 
luk konferansının, sulh ıçm 
çalışması lazım geldiğim söy· 
lemiş ve bu hususta azami 
gayret göıterilmeıini temenni 
eylemiştir, 

Bay Baldvin, lngilterenin 
silih programından da bah
setmiş ve bütün dünya dev
letlerinin silahlan<Iıklan liir 
zamanaa lngilterenin eli boş 
durmasına ımkan olmadığını 
ilave eylemiştir. 

B. Baldvin, ezcümle demiş· 
tir 16: 

.. - Silanlanmıya fevkalade 
ehemmiyet vermek mecburiye· 
tinde kaldığımızdan memnun 
değiliz. Ne yapalım ki, Uluslar 
sosyetesinin müessisi ve azası 
sıfatile sulhu temin etmek ve 
aynı za ınanda hudutlarımızı 
muhafaza altına almak, . bizim 
için elzemdir. 

Siz de takdir edersiniz ki, 
tehlike karşısında hazırlanmak, 
hayati bir zarurettir." • 

Konferans, Baldvinin nut
kundan sonra üç IComisyon 
SC'ÇÖıiŞVe' faaliyete"başlamıştır.ı 
Bu komisyonlardan biri, sın 
milli müdafaa işlerile meşgul 
olacaktır. 

Londra, 14 (A.A.) - im
paratorluk konferansı evci 
emirde Jngilterenin ve domin· 
yonlann tealihatı meselesini 
tedkik edecektir. İngiliz .hü
kumeti dominyon mümessille
rinden imparatorluğun askeri 
kuvveti hakkın<la sahih bir fi
kir istihsaJinc muktezi bütün 
izahatı istiyecektir . 

DJş siyaset ve bilhassa Mil· 
Jetler cemiyeti muvacehesin
deki hattı hareketle patı paktı 
meselesi de mühim bir rol 
oynıyacakbr." Beynelmilel ti· 

pÜası yimuş, "'bu, dörtl Ve, 
utanmadan evlenmr.j'C kalkı
yor. Yani, e\laCI diye bir1caç 
serseri ve biçare meydanı çı · 
karsın, diY.e!.. Böylelerinı, ha· 
rem •ta•ı ~apar mııınıı, yap· 
maz mısız ~Uah aşkına?. 

Çl-.dilc 

cari emelleri tahdide matuf 
olarak ytni ıayretler çerçe
vesi içinde inkişaf c:decck olan 
iktısadi müzakerelerin domin· 
yonlar tarafından müıkülita 
maruz kalacağı, zıra domin· 
yonların tercih hakkı iıtiye· 
cekleri zannedilmektedir. 

Yol inşaatı ---· Hummalı bir ıekilcle 
devam ediyor 

Vilayetin mulitelif yerlerin
de yol inşaatı hummalı bir 
şekilae devam etmededir. 

Dikili • Ayvalık, Gülbahçe • 
Karaburun ve Menemen · Mu
radiye yolları inıaati için ve· 
rilmi, olan silindir makineleri 
ihtiyaca yetmediğinden müte
ahbidler, başkaca sılindir ma
kineleri istemiılerdir. V.iliyetin 
14 silindir makinesi vardır, 
hepsi de yol inJ.aatında kul
lanılmaktadır. lzmir • Burnava 
yolu inşaatı yakmaa biteceği 
için bu yoldalçi silinair maki· 
nesi, diğer yollar inşaatına 

tahsis edilecektir. lzmir·Karşı· 
yaka yolu inİasına kullanılan 
makinenin kazanı patlamıştır. 
Tamiri birkaç gün içinde ik· 
mal edilecek ve bu makine 
ile önümüzdeki haha içinde 
Karşıyaka yolunun inşaatı ta· 
mamlanacaktır. 

Kö~ eğitmeni 
kursları 

Kültür Bakanlığın. 
ilan tamim geldi 

Nüfusu az olan yerlere Kül
tür Bakanlığı tarafından öğ· 
retmen gönderilememektedir. 
Bu köyler için köy etitmeni 
yetiştirmek üzere bu yıl Es
kişehir, Edirne, Erzincan ve 
Karsta birer kurs açılmıı ve 
namzedlet seçilerek derslere 
başlanmıştır. ileride bu kurs
ların açılacağı vilayet ve mın· 
talCalaİın çoğaltılacağı Kültür 
Bakanlığından şehrimiz Kül· 
tür Clire'ktörlüğüne bilairilmiş· 
tir. Eğitmen kursuna girmek 
istiyenlerin şimdiden tespit 
edilmeleri emrolunmuştur. Kur· 
su muvaffakıyetle bitirenlere 
ayda on lira ücret ve ziraat 
kalkınmasile alakadar istihsali 
artırıcı vasıtalar verilecektir. 
Bu kurslara köylerinde zira· 
atle me"ul, okur yazar ve 
40 yaşından aşağı yaşta, as
ICerli§ini muYaffakıyetle bilir· 
miş '!>lanlar almacaktır. 

/ı 6ölg• p,ni,/e,i 
Ayın 17 sinde iş bölıe imir· 

leri Ankarada bir to~lantı y_a· 
paca\tarClır. Ere böfpai .. lmiri 

JJ. Faris de bu top1aıttiya iştirak 
edeceldir. Mumaileyh, bufün 
An1Caraya ltaiffel ed~Jı:tlr. 

carist•n, Yugoslıtvy~, Roman! 
ya ve Bulgariıtan ~rAıınd~ i'k, 
tısadi sahada mübadeleyi te~ 
ıiı ve tevşi edecek bir anlaş• 
ma teminidir. Altı Tuna dev. 
leti arasında imzalanacak ik· 
tısadi anlaşmayı, siyasi bir 
muahedenin imzası takib ede• 
cektir. 

Gazeteler, müıakerelerin 
müıbet sahada inkişaf etmekte 
olduğunu, merkezi Avrupada 
vaziyetin salah kesbedcceğini 
yazmaktadırlar. ----

Kont Cianonun nut .. 
kundan memnun 
Pariı, 14 (Radyo) - Kont 

Cianonun düA mecliste irad 
ettiği nutuk, Franaada iyi bir 
tesir husule getirmiı ve mat
buat tarafından dostane bir 
şekilde karşılanmıştır. 

Kont Cianonun ltalyanın 
Fransa ile bir ihtilafı olma· 
dığı hakkındaki sözleri çok 
iyi tesir yapmaktadır. lngjliz· 
lerle olduğu gıbi Fransı~lar1a 
da bir itilif mümkün ıörül· 
mektedir. 
Habeş ilhakının tasdiki 

cihetine gelince, Kont Ciano: 
"Yeni Fransız ıefirinın iti· 

madnamesinde imparator un· 
vananın da muıarrah olmuı 
lazımdır. Bazı dtvletler sefir· 
lerine verilen müsaade, bq\a 
başka bir hususiyeti haizdir; 
çünkü bunların memuriyeti 
imparatorluğun ihdasından 
evele aiddir. Fakat Fransanın 
sefiri yenidir. Bunun için 
Fransa bizim bu husustaki 
mecburiyetimizi tasdilt etme
lidir,, demiştir. 

Umumi af 
bekliyorlar 

Kudüs, ~4 (A.A.) - Taç 
giyme merasimi dolayııilc affı 
umumi ilin edilmeditinden 
dolayı Akki hapishanesindeki 
150 Arab malipus aç~ıle fre
vine başlamıştır. 

Arab milli konseyi dünkü 
tophntısında bu meseleyi de 
görüşmüştür. 

BaY. İvon Delboaun 
tema•ları 

Londra, 14 (Radyo) -
Fransa Hariciye N8Z1n Bay 
Delöos, lngiltere siyasi ricalile 
yaptı~ı temaslardan bqka 
Londrada bulunan Çekoelo· 
vakya Başvekili Bay Milan 
Hodza ile de uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Dün akşam üzeri F ransanın 
Londra sefarethanesinde Fran· 
sız tebaası mümessillerini de 
kabul etmiştir. 

Bay Dclbos, Baron Bekle 
de bir mülakatta l>ulunmuftor. 

Dublinde 
Camlar kırılmı,, pllklar 

parçalanmıthr .. 
Dublin, 14 (A.A.) - Dub

linin büyük caddelerinden bi· 
rinde ilci düWrun camları in· 
riliz plWan ve ~ giyırıe 
lftlleruimi fot<>traflln ~bir 
ettiklerinden dolay{ "taılınmıı 
w hmhınfttr. 
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·şan şayıa 
Yükaek mqlikemeain 

ş ,,. r - J!~şı 1 nci salıif e1e_ ~ - Başı 1 inci sahife,le - a 
de YGTf.llGCQ.k ıı/ahat Hal~n \ergiye b.J! derecelerde sız olduğunu söylijyor fe aynı cı.

Nev~~rk, 14 (~.A.) - Ba- muhabbet ve alaJra göstermiş kilr.:a içinde y~rp dıoüyor. Bittabi. 
lık avJajnak için yapmış ol- ol1ma5ı1 bizden beklediği vazi· ıuüesteıede bqluo•nlar, der}J.al LiU• 

.~· duğu cevelindan avdet eden .feni~ ehemmiyet ve büyüklü- finip llhbf va~yeü ile al&bdd 
r 1 ··.. k !.: 11 olarak ilk müdevatı yapıyorlar. )!·ı, 

. l k · --· v~ Vaşingtona hare ~t eyliyen / ğünü bize de tekrar etmesi kaJ Liitfi, ölüm yolunu tutuyor. i.Birdenbire, sarayın içinde. ,Du anın Bay Ruzvelt gazetecılere be- demektir. Bu vazife çok ağır· Bay Ömer, hunun flıeriııe kof' 

~ sesı· duyuldu. Kı·yara, eyv:... L dedı·. ·-----!1111111> :1an~tta buldnar'a~, :Jlci hafta dır. Ve çok kuvvetli çalıımağa (iyetteQ ıalntayı ve belediye tabibi 
· a.11 teemmülden ve ekonomistlerle mecburuz. Bay Hamidi davoı ediyM, Ba1 

Kiyara, yerinden kalktı: lınızla ' karşılaşacakım. Önun - · Kiy•a -dedi- benim kı· 1 .~ap~ıı,.oldu·tu 
1

g8rüşmelerden Seri'i Türkiyenin büyük bir Himid de, Lütrıoin ıon .. niyel• 
- Müsaadenizi rica ederim iyi kılıç ICullartat\ birisi 'oldu· lıcımdan evci, kendim şaka sonra. acilen elde edilmesi kömür serveti üzerinde yattı· riai görilyor. Muayenuini yapıyor tf 

. ·dedi- bir dakika için ... Baka· ğunu işitirdim. Fena de.§'il, götürmem .. vBuiı~n ifzeri~de 1 lazım gelen gayenin iptidai btını göstermiştir. S~rgi kö- ~~1~;;n ~1 :-;,~~~. ';ı:~u:.:lh:! n 
l t f b. ? b .. l " · ·ı d- - ,,,. - .. '"t ' kı·x.· · · b'l madd•ler fiatlerinde makul - - t h' b d ı ım, e ra ta ır şey var mı oy eıerı ı e ovuşme6 ı seve-· ısrar ~O• ermeme ıgı,~ı • ı • .. murun es ın ve gar ın ve ber bilkılınct tabibi Bay Nazmi ı 

~e oda kapısını açarak çıktı. rım... h•ssa rica eaerlm. Aksi tak- bir seviyede bir istikrar VÜCU• bizzat başlıbaşına bir . sanayi davet ediliyor ve mütterek bir 
Doğan, onun güzellıği ile be- Kiyara, 'sapsarı oldu ve ·ye· Cfirde, ona, l:iir uşağ1mı gönde· de getirmek kanaatinde karar manzumesi mevzuu olarak kıy· muayene daha yapıh7or.. Netiot. 
rabar seciyesini ve yiiksek asa- rin'tlen kalkarak, Doğ-anın elle- ri~m ve netice biç bir zaman kılmış olduğunu söylemiştir. met ve ehemmiyetini anlat· gene aynı olu7nrı 
letini artık iyice anlamrştı, rini tuttu: ·~eğişmez. Sevdiğiniz erkeğin Bay Ruzvelt yeni sistemin mıştır. Bu fikir düşünüş saha· Yani Lütfi kalb !lf!kı_.dcıa 

.. L _ b'l "'t d" - Bunu ya"'mJ:,ı..caıLsınız.. izzeti nefsi ile oynıyacağınızı derpiş etmekte oldıJ)t,u ted· 'tt• S . . bakı''-·, ölmilı .. 
şupnc ı e c me ı. t' •1• K 5 sına aı ır. eriının K Vaziyeti bu şekilde tesbiı edd 

Kiyara, Rozita, öiye bağır· lstemiyorôriı. '.Aynı zamanda, sanmıyorum. birlerin ve bilhassa zirai mah· muvaffakıyet ölçüsü ve lktısad bir aabıt varakası ıutulduktan 90r 

.dı. Genç hizmetçi, bulunduku ıonon~, nasıl karşılaşacaksınız? - Hayır Doğan... Hayır, sullerin fiatlerinin istikrarına Vekaletinin mesai mevzuu ra, cesed, karoıki camie k.ald.nlı-
iızeti nefsinizle oynamadım. 11 k l db. · k ı yerden koşarak ieldi: Doğan güldü: mütea i o an te ırın ma u milli hayat ve faaliyetimizde yor, yıkanıyor ve ôğltı vak.ti na111• 

l Fakat hayatınızı dü,ündüm. b"k" d t k k ı d ,_ v .- k L·bo - Bir şey var mı Rotil1l - Mesela, sokakta, kendi· surette tat ı ıne evam e me temin edeceği materyel olma· zı 1 10 ı.tan ıoora .n.al'flY• a -
H S . f F k . b k 1 b 1 b' - Şu halde müsterih olu· tasavvrunda oldu)t..unu ilave lıdır. rietaoına kaldmlıyor. Bu ar ... 

- ayır, inanna ·· 8 at sıne yan a 1 mış meç u ır nuzl. Ben daha çok yaşıya· • hemıireai davet ediliyor, ölilOI' 
herhalde ihtiyatlı olmaklığınız Venedikli olarak... cağım... etmiıtir. h B Bu maksatladır ki Türk kö· ctyası vesaireıi teebit olunuyot• 
J ~ M. r· · · f l d K' t't · d Amerı'ka r•isicum uru er· ·· l · · fi ·11· azım.. ısa ırımız, az a ur· ıyara ı rıyor u: Dotan henüz sözünü bitir· "" mur ermın vası arına ve nıı ı bidiae de kapanıb gidiyor. 
mamalıdır. - Hayır, kat'iyyenl. Çünkü mişti ki, dışandan bir takım lindeki Amerika sefiri tarafın- ekonomik durumumuz icabla· Fakat dün, birdenbire Kart'• 

- Evet, haklısın Rozital onun kılıcının hiç pka götür· sesler, konuşmalar, bir kala- dan iÖnderilen ve ayan aza· nna en uygun olan teshin yakada bir rinyet dalgalanm.P. 
Kiyara, odaya girmişti \ci, mediğini söylerler.. balığın ayak ıeıleri duyulmağa sını yüksek mahkemede yapı· garbın ve kömüre dayanan agudan ağıza töyle bir babu d/fl' 

Doğanı, bir vazo içinde duran Doken kaşlarını çattı ve atır başladı: lacak islahata zahir o\mağa sanayi mevzilerini sergide teş· laomağa baolıyor: 
k k le' b. 1 S davet eden ve henüz ismi or· d Kartaıiyeci Ultfi dirilmio- 11' ırmızı ve sarı gülleri o ar· ır ses e; - unıı va' - bire arzedilmiş meva e.sası sarcı, mezarlıkta dolaouken, Lll' 
ken gördü ve kıpkırmızı oldu. 1• • taya atılınıyan bir milyarderin üzerinden tedkik ve tespit Cinin çukurundan gelen derin dr 

- Müsaade edersen Kiyara, Londrada Hindenburg zep ını Amerikayı Faşistleştirmek te· işini ilk ve en mühim vazife rin reryadlar duymuı. Bunun (Jltl' 

bunları alıp götüreyim .. Benim MUhim kabul reslmlerl ikinci kumandanı tehli· şebbüsüne kıyam etmiş bulun· olarak juri heyetine verdik. rine mezarcı, topraı• kaamıı ., 
saadetim, bunların yaprakları oldu keyi atlatb.. duğunu haber veren mektup Bu büyük milli davamızda Lütfiyi çıkarmıı. Fakat savall't 

d d T k b Londra, 14 (-....A.) - Dün Nevyorlc, 14 (A.A.) - Ku- hakkında mütalea beyan et- davetı·m'ıze ı"cabet suretı'le ese- biraz 800n tekrar ölmilf .. arasın a ır. ıp ı, azan ayın, Şayiarı, idare.hanemize de _,. 
bir kı~ gecesinde bulutlar ara· akşam Londrada birçok mü· mandan Pruessi tedavi eden mekten imtina eylemiştir. rımızı kolaylaıtıran ecnebi fonla bildirdiler. Bia de tahkike 
sında saklanması gibi.. him kabul resimleri yapılmış- doktorlar tehlikenin atlam1ş Dün geceki yangın firmaları teşekkürle anmak ladık. Evveli, Bay Ômerin ecsaı' 

Kiyara, güldü: m°ıştır. Buclcingham sarayında olduğunu bildirmişlerdir. Bi- Kestanepazarı büyük bir borcumuzdur. Bu borcu mem· tine telefon etlik. Hay Ömer 11 
1 kral tarafından verilen ikinci rinci kaptan Sannt hastaneden l k k ı · k. h · · d - Peki Doğan . tehlikeden kurtuldu.. e et anun arının ım an ver- ayret ıçın e: 

Dedi ve onun ismini, 0 ka- bir ziyafette lngiliz ve misafir çıkmıı ve ziyaret de kabul diği hcrtürlü teshilatı ken- - Buoa iDanmaıa imUo 1"' 
olmak üzere 450 kişi bulun· edebilmiştir. Dün gece 23·50 de Kes- tur, fakat biade aynı mevsuu "-" 

dar tatlılıkla söyledi ki, Meç· Lenpox Hill hastanesinde tanepazarında çilengir soka· dilerine göstererek ödiyeceğiz. nuıuyorduk. Çünkü böyle bir 
h l K muş ve bu zevatı kral ve kra· K · d' · t'lc t' · u orsan bile: tedavi edilen diğer 13 mecruh ğında B. Ali Ulviye aid 25 ısaca şım ı ısı ame ımız beri biz de iıittik .. 

T k d f lice ile kral hanedanı kar•ıla- k d .. l d'ğ' - e rar et a ımı v d d 1 d d sayılı maranO'OZ imalathane· yu arı a soy e 1 ım gayeye Cevabıoı verdi. Filhakika a te avi yo un a ır. .... 
Di erek hafifçe bamrdı. Fa· mıştır. ) B sinden yangın çıkmış ve bir- bir an evel varmaktır. Bunun gün evel ölen bir insanın, 111 

6
. Almanya büyu .. k elçilitwi ile Nevyork, 14 (A.A. - · · · k d 1 d lb" ı· · · d b k d 

kat Kiyara, parmağını dudak· 5 Eknerle Alman tahkik komis· den bire büyümek istidadını ıçın ar a aş arım an e ır ı· ı~ın e o a ar giln yapman 
l - Avusturya orta elçiliği de bü- d g" ile, dikkatle, zeka ile ve di· Uoıızdı. Bizim bildiğimiz. d' 
arına götiirmuştü: ._ '--b il b yonunun di,,,~r be• azası bu- göstermiııe e, itfaiyenin ye· -L• 1 L • • ... , 

l yü~ resmi ıua u ~r terti et- a Y siplinle çalıc.mayı taleb ede· v-. a an, ea.eerıya, ıenepr ... 
- Dikkat eti.. Dakika ar raya aelmi•lerdı'r. B. Ekner tişmesi üzerine ateıin, gene Y veya tabut içinde vokubalur 

mişlerdir. Bunlar da ecnebi • y 

gcçıyor.. ve lngiliz olmak üzere birçok yardım itlerini takdir etmiş ve aynı çatı altında bulunan 23 rım. ölü baılanmıo ıuyu yiyince 
- Evet, her dakika, Öm· zevat hazır bulunmuştur. ve bu işlerin pek mükemmel sayıla kereste deposuna sirayet Londra mektubu hud tabutun içinde kafuı tah 

rümden, saadetimden bir şey Albert Haildeki büyük lcoı· bir surette yapılmış olduğunu etmesine meydan barakılma· - Baıı 3 ncii . salıi/ed'f - çarpınca dirilir. 
çalıyor. Şu halde ben tekrar 1 dan yangın L~milen ve pek - 'd b. k Maamafib, eczaneye de tümlü baloya ngı"liz ve ecnebi söylemiştir. Ka mutezayı ır surette artma • b' h-1..- • -L-- . 1 kısa bir zamanda sön lürül· ır ıwenn llA.9'Ctmıı 0 ması sorayım: Aristokrasi alemlerine men· Komisyon hiç durmadan La- tadır. ne zabıtaya ve Xa11ıyab bel 

Bunun sonu İıe olacak?. sub birçok zevat iştirak et· kehurste hareket etmiştir. B. müştür. Başvekilimiz aziz ismet in- hekimliğine baovunuak aarme 
Kiyara, şezlonga oturmuştu. mişlerdir. Davetliler arasında Ekner orada Hindenburg ha· itfaiyemizin seri tedabiri sa· önünün Londra ziyareti bu kaldık .. Aldığımız cevab ou old 

Fakat sualin ciddiyeti ve ani· muhtelif hükümdar ailelerine }onunun enkazı üzerinde tet- yesinde Keıtanepazarı cidden dostluğu daha ileriye götüre· - llayır, tayia aealaızdır. 
liX.i karşısında titremekten ken· mensub büyu·k zevat ve diplo. k"ka k büyu-k bir feliketten kurtul· cektir. Fakat bu dostlux..•n, bu oekilde hiçbir mGracaaı v• 5 1 t yapaca tır. 5u bar vakubalmadı. 
disini alamamıştı. matlar görülmekte idi. Dük DiJ Vindaor muştur. bu anlaşmanın takviyesi an· :Neticede anı.dık ki, ha. 

- Sonu mu? laoeç parldmentoaa DUn bir avukatla Pari• •elirimiz cak beriki milletin yekdiğe· bir musipliktir, yahud da~ 
Diyebildi.. Slllhlanma program1nın konufmUf Bir ziyafet verdi rini yakından tanımasile müte- takma ve yenis bir pyiadır. 
- Ôyle yal ... Ôyle yal... genitletllmesini istemiyor Tours, 14 (A.A.) - Bay p . nasibtar. lngilizlerin, bugünkü eoaleyb, Karııyakahlan ve 
- Hakikatin, kapımızı bu arıs, 14 (A. A.) - Türki- Türkiyenin canlı hareketlerin· oyalamaktan batb kıymeti 

kadar erken çaldıx..nı ve çala· Stokholm, 14 ( A.A. ) - Rogen gazetecilere beyanatta yenin Paris büyük elçisi Suad den baberlen' yoktur. Kendı"· mııtır. 
6' Parlimento 1936 da tesbit bulunarak Dük Dö Vindsorun D azl f''- b - b fl f ~ b • .JI cax.mı dü•ünememi•timDoğan. ev • re •~ası ugun ey· · · t ttı )1, b' t" 1" "X... a taua ır au 

a y y edilmiı olan ıiliblanma pro· pazartesi veya sah gu"nü izdi- nelmilel bı·n· ·ı·ıc 1 mızı •nt rma51 ır uru o6 • 
- Şu halde cevabınızı ae- ıcı 1 yanş arına d.k B t k Balık yemek llzılfl • gramının geniıletilmeai ve tat· vacının tarihi ve mahalli bak· . f ak d b t• . reneme ı . u anııma anca 

Ciktireceksiniz demek.. b'k' · ·· ha'-'- d a. 11 ır e en eye ımız azasına ı'ktısad·ı mu"nasebetlen·n teeı· Ankara, 14 (Huıua .. ı) -1 ının teanı &&ın a saa kında beyanatta bulunacax..nı b" ·cı'I · · 1 b F 
- Hayır, ben cevabımı ver- cenah partisi tarafından yapı· •• mı erımız e azı ransız ıüsü ile kabildir. Gelici geçici, tısad v~kileti, halkın _ .... ır-w. 

miş bulunuyorum ve bunun lan teklifi bir kere daha redet· aöylemiıtir. zabitlerine büyük bir ziyafet sinema reklamı gibi gun-lük bir kere bahk yemesi m 
Dük Dö Vindsor dün Lon· · şt · 

değişmesine imkan yok. An- miştir. - vermı ır. bazı alelade propaganda hare· sini tetkik etmekte ve 
P lim h . : dralı bir avukatın ziyaretini z· f . B 1 b 'k 1 d- -cak, Venediğin bundan sonra ar ento arp gemiıı ıya eh ayan nönü ayrıca ketleri be• para etmez.. için ir teşvı yo u UfU 

.. cali k 1 -•- 13 kabul etmiştir. f1 d' y d" ne yapacağını anlamak isterim. inşaatına mut i o araa şere en ırmiıtir. Bu, bilerek ve otomatik ça· te ır. 
Doka gerek bana, gerekse buçuk milyon kurona yükse· Leh-Franız Büyük elçi yemeğin sonunda lışma ile, kuvvetli şahsiyetle· Franaa Hava Na 
nişanlama nikah merasiminin len normal tahsisatını kabul Tica,et maalaedesi bir nutuk söyliyerek pek az rimizin bizzat buralara gelib, Yakında BUkrete gid 
bir an evci yapılmasını bil· etmiştir. Sat cenah bu para· Paris, 14 (A.A.) - Yeni milletlerin iıtirak edebildiği tetkik edib hattı hareketimizi Belgrad, 14 (Ra~)-
dirdi, fakat nedense ısrar gös· dan 7 milyon fazla tahsisat Fransız-Leh ticaret anlaşmuı bu beynelmilel yarışlarda bi· tayin etmesi ile mümkündür. risten bildirildiğine gire, f 
termiyor. teklif etmiıti. Lehistan& yüzde yirmi niıpe· nicilerimizin gösterdikleri yük- Ticareti hariciyemizin, bir sa Hava Nazırı yalanda 

- Kararınız nedir Kiyara? Hırvatiıtanda tinde bir mübadele fazlası sek mehareti tebarüz ettirmiş gün bir elden, yani devlet manyaya gelecek ve Bü 
- Kararım malr:.m: Onunla Çıkan kanh hldisalerda imkanını vermektedir. Fransa ve heyet reisi general Tanerle l'I 'da · 1 le • · f ü.. gu"n kalacakhr. ~ 

u Lehiıtana bilbaua otomobil e ı e ı resı meme et açın ay- -yF N R 
evlenmemek.. Fakat bunun, ölenler var heyet azasını ve binicileri ayrı dah görüldütü zaman Londra ranaaz azan, umen ';',,6 
bir usulü dairesinde anlaşılma· Belgrad, 13 (A.A.) - Har· ve prap ihraç edecektir. Le- ayn tebrik etmiıtir. kapısında tutunmak imkin da- orduıunun inkifafı için 1'16"' 
ıını isterim.. vatistanda Senjde 9 mayısta bistan da mübadele fuluile -------- biline girer. Bu şeklin büıbü- melerdc bulunacakbr. 

Dotan ayağa kalktı. Kendi çıkan kanlı hadiseler hakkında ve Fransaya olan ve yekOnu OOR-s: A tün devletin reımi elile değil, Almanya 
b du-n gec 'k' · b' " 200 milyon fran°• yu-belen ~~ kendine mırıldanır gi i: e 1 ıncı ır resmı 0 

• devletin eli altında Milli Ban- lsveç fabrlkelarınor. 
t bl. ;ıc. 1 .... Bu t b- mütedahilleri 2 senede itfa - Usul -dedi· usul!. Sara· e 1a nqro unmu,~ .. r. e kalann birleşmesinden husule t.op lstamemlf .J 

eli il lite göre, mezkur hidise es· edecektir. k b k d JI'. y:m 'li ile usu . Al l l O U gelece i racat teşe külile a- Berlın, 13 (A.A.) - --" 
Ses, çok derinden, çok acı na51nda jandarmalann öldür- manya. ta ya z "' aatıtla" ha iyi olur mülibazasında· lngiliz gazeteleri güya .Al:'l 

geliyordu. Sonra Kiyaraya ~ülderi 7• altı kiti esasen Belgrad, 14 (Radyı>)- Al· Ç. Alıcı K. S. K. S. yım.... yanın lsveç Bofon fa~~ 
baktı: aba eve komünist ve ted· aian ordulÜı kumandanı Ma: 90 M. J. Taran. 10 tS Mayısın yirmisinde (Küin nna müracaat ederek ö~iir' ... 

P k 1 b bişçi olarak mahkCim edil~it 19 V't 1 13 13 ıs b d - e i, usu ünüze de u,.. reşal Blomberrin Roma seya· 1 e Meri) transatlantik vapuruna deki eı ıene için e •-11 
kimselerdir ve ölümlerine se- 1 tt v~ T 50 '-J met edeceğim.. Sonral.. hatinde, Alman - talya askeri ~. anf"r 11 SO 11 davetliyiz. Küin Meriden mu· cak tayyare toplannıa ~ ~ 

Kiyara başını etdi: beb olan bidisenin de batlı· ittifakınıa imzalanacatı haberi ~ Şınlalc otlu 16 16 azzam filonun rf!smi geçidini ha11ran kendisine ve~·~~ 
O ca meıulleridir. 124 y •~ - lünciye kadar seninle teeyyüt etmemektedir. eıwn ve kralın filoyu teftitini göre· istediğini ve fakat m - ;J 

beraberim Dotanl. Şanglaayda laddiıeler Paris mebafili, bu ziyar~tin 433798,S Eski satış ceğiz. Taç giyme gününün be· mezk4r fabrika tarafındaO 
~Fakat bir emrivaki oluraa? Şanıbay, 14 (Radyo) - ıırf bir nezaket ziyareti oldu- 433922,S U. satış yecanlı anlarını ve Küin Meri- clolundupnu yazmıt1arcllt• 

· · - Olamaz!.. Şangbayda Çinli amele ile tunu, Berlin mebafili ise, a~- Zahire sallfla" den filonun geçid resmini ya· Salilaiyettar mebafilcle 
- Ben, •olar" di7e hesap- zaba~ aruında hidiaeler çık· keri bir ittifakın , mevzubahs Çu. Ginsi K. S: K. S. zacatım. haberin kat'iyyen 

lıyaca!Jm. O takdirde, nitan· mıı 12 poliı yaralanmıftır. edilmeditini ileri sürmektedir. 3 B. Pamuk 44 44 Hamdi Abog dutu beJ8ft edilmekteelif11 
.:._~~-=-~--=-~~=---~~-=-~-...;..._~~~.;;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=--~~~~~~~~~:;_~~~:::;....-..;....~~~----



~AHKEMELERDE 

akkal Sıtkı ve 
metresinin katili --·-rıkü muhakemesinde gene de-

, li olduğunu iddia etti 
"' Al~cekta bakkal Sıtkı ile 
tf • eıı _Sabihayı öldüren ma· 

ıat Şükrünün muhakemesine 
n ~briıniz Ajırceza mah· 
taınde d d 'l . . evam e ı mıştır. 

nun Şükrü hakkında son 
ti• lllenılelcet hastanesi he· 

aıhhiy . . d' . rd esının ver ığı ra· 
b·'ıd?1.aznunun deli olmadı· 

ı ırılm· t' M ata ış ı. aznun Şükrü, 
lu ~ede müşahede altında 
ın~ uğu esnada doktor ta· 

·, il .. n ke?d~si.ne uyuşturucu 
· •

1
aç verıldıtıni ve bu ilaç 

rı e 
normal ~ekilde uyku 

iı P Yemek yidiğini söyle
ve demiştir ki· -e . 

lı ~n ne zır deli, ne de 
Yerınd b' d t b . e ır a amım. Fa· 

" n enı Dr. Bay Mazhar Os· 

b. veya Bay Faik Muhiddin 
1 iri" h 
1. ute ıssıslar muayene 

e ıd' İrd 'kır: Azerbaycanlıyım, iz. 
e ı ı . d ta evım var ır. Bunları 

IQ,Yı~, . kefalet parası vere· 
k~nı tahliye edin. Yahud 
oy hastanesine gönde· 

.... - h h uşa adc altına aldırın. 
ed lstab itle: bende on dört se· 

en e. d 
rı cvam ediyor. Bazı 

Lml ... "'"•nlar h. b' • 
ıç ır tcyım yoktur, 

hazan da fena buhranlar ge
çiririm. Şimdi de buhran için· 
deyim. işte reçeteler. 

Maznun, mahkemeye altı 
tane reçete ibraz etnıiş, şimdi 
bile doktorlar tarafından te· 
davi edilmekte olduğunu söy
lemiş : 

- Beni l~tanbulda tıbbı 
adli müessesine gönderiniz, 
müşahede altına aldırınız, Dr. 
Bay Mazhar Osman da mü
şahedede bulunsun. Son mü
dafaam budur. 

Maznunun vekili d~. bu di· 
leği izah ve müdafaa etti. 
Mahkeme h~yeti, müdafaa 
hakkına taalluku itibarile bu 
dileği kabul eyledi, muhake· 
meyi, başka bir güne bıraktı. 

Bir liranın davası 
Göztepede ltalyan bahçesi 

üzerinde şoför Bay Zekinin 
bir lirasını gasbetmekle maz
nun çoban Halil ve Kemalin 
muhakemelerine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilecekti. Fakat şahidler 
gelmedikleri için muhakeme 
bqka bir güne bırakıldı. 

ANADOLU 

Karşıyaka deniz banyo ve 
gazinosu açılmışbr. 

Yeni müstecirlerin ihtiyar ettikleri büyük fedakarlıklar sayesin· 
de tefrişat kamilen yenileştirilmiştlr. Belediye tarafından alı· 
nan geniş sıhlli tedbirlere inzimam eden müıtecirlerin titizliği 
ve zevk selimi lzmir ve civarı halkına sıhhi ve temiz banyo-
ları temin etmiştir. 6 D. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 330 kuruş olan 70000 

tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 3 Haziran 937 perşembe günü saat 11 de M. 

M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ilk teminat parası 12800 liradır. 
4 - Şartnamesi 1205 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye iireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 15 20 25 30 1471 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan 40000 çift 

erat kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 4 Haziran 937 cuma günü saat 11 de M. M. 

V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ilk teminat parası 9750 liradır. 
4 - Şartnamesi 850 kuruşa M. M. V. satın alma komis

yonundan ahmr. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 15 20 25 30 1472 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna biçileıı ederi 230 kuruş olan 20000 

kilo yiin çorap ipliti kapalı Hrfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - ihalesi 2/Haziran/937 çarşamba günü saat 15 de M. 
M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - ilk teminat parası 3450 liradır. 
4 - Şartnamesi 230 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan 

alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan Şllrt olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde.ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
Jarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa· 
tından bir saat eve) M. M. V. sat. al. ko. nuna ver· 
meleri. 15 20 25 30 1466 

lzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 305 kuruı olan 100000 

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

Sat. Al. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ilk tminat parası 15950 liradır. 
4 - Şartnamesini 1525 kuruşa almak ve örneklerini gör· 

mek istiycnlerin her gün M. M. V. Sat. Al. komis
yonuna müracaatları, 

5 - Münakasaya gireceklerin ticaret odasında& kayıtlı ol· 
malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarım ihale 
saatmdan bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. komisyo· 
nuna vermeleri: 8 1 O 15 22 1400 

~--;:~~---------~------- lzmir Müstahkem Mevki satın tlma komisyonundan: 
J<ı~ lıeiedigesinden: beş lira bedeli muhammenle 1 - Müteahhit nam ve hesabına 1340 tane nöbetçi mu· 

~ÔJ>r6d beş lira bedeli keşifli 63 sayılı adanın 402 buçuk şambası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
l'ctlc e dere kenarında yapı· metro murabbaındaki 29 sa· 2 - Hepsine biçilen ederi 15530 lira 60 kuruştur. 
~~kt~h~faza duvarı işi baş· yılı arsasının satışı başkatiplik· 3 - ihalesi 17 / Haziran/ 937 Perşembe günü saat 15 de 
~37 ki şartname veçhile teki şartname veçhile 21/5/937 Ankara M. M. V. satın alma komisyonunda yapıla· 
tlllt htı.-- salı günü saat onal· Cuma günü saat on altıda caktır. 
tir. J~rhkla ihale edilccck-
1 Y' •- açık artırma ile ihale edile- 4 - Şartnamesi M. M. v~ satın alma komisyonundan alınır. 
ık '""u

1
'
1

" için üç buçuk lı'ra· f '- 1 1 ... vakk cektir. ştira" için atmış lira S - lk teminat parası 1164 lira 80 kuruştur. 
~il 1·ı at teminat makbu· 1 k e .n..ı otuz sekiz kuruş u muvakkat 6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
~ .... --r enen tün ve saatte 

... ene gelinir. teminat makbuzu ile söylenen ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 

1 
8 11 15 18 gün ve saatta encümene ge· 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi-

k_ - Beh linir. 4 8 12 15 5253 katarla birlikte t•minat makbuzlarını ı'hale saatından 
"'& ·ıc· er metro murab- .. 
)6~ ~~ f.üz kuruştan bin altı • bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
it 63 ıra bedeli muhammen· 11111111111111111111111111111111111111111111111111110 -=~-m-e-le-ri. ____ 3_0_15_3_0 ___ 15;..........,_12..;.9.;.o _- _ 

~llr•bh8yılı adanın 80) metro FOTO 8 d b ) d• • d 
~,,:,•:d:;,ş, 2~~:kaH~~~'. e!e .. ~;k ~ı!nü!~~~~~ y11ı~?.!ı ve ma· 
~llrtname veçhile 21 ı5/937 o R kine yağı ihtiyacı kapalı zarf usulile 25/5/'J37 gnünden 15/ 
'ç.~ 1 

l'Ünü saat on altlda 6/937 gün~ne kadar yirmi gün müddetle eksiltmeye çıkarıl-
~· lrhrrna ile ihale edile· mıştır: Ta~ıp ol~nların münakasa şartlarını öğrenmek üzere 
lirt 

1
'· iştirak için yüz yirmi Refik Lütfi Or beledıyemıze muracaatlan ilan olunur. 1480 

"-k~ttrniı beş kuruşluk mu· J 
b,"L t temi.nat makbuıu veya Znkinizi okşayacak poz zmir tramvay ve keme caddesi, Kuyumcular, 
ıQ..a q temınat mektebu ile Temiz işçilik k /ı . J Kilimciler, Ütücüler sokakla· 

11eraen - - Hükumet civarı Kaymakam ele/ıtri fİr etıncıen: rında ve mücavir sokaklarda 
' gun ve saatta encu- N h db dd N 

2 
gelinir. i a ey ca esi o. 20 Şebeke ameliyata dolayısile kesileceği sayın aboneleri· 

~ iki J!eher metro murab· fllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll cereyanm 16.5.1937 de saat mizce bilinmek üzere ilin 
Yüz kuruştan sekiz yüz • 7 den 17 ye kadar Eski mah· olunur. 

•rt• ,, 
Emlak ve Eytam bankasından: 

Yeri No.su Nev'i Depozito Esas No. 
C. No. 

207 
203 

Saman iskelesi kemer.altı cad. 11 Kahve 
T.L. 

13 
50 

4 
of() 

,, ,, ,, ., 19 Mataza 
913 ikinci süleymaniye M. ruhi baba so. 2/ 4 Ev 
202 
206 
189 
208 
202 
202 
207/ 1 

Saman iskelesi mimar kemalettin so. 19 Depo 
Karataş tramvay caddesi 84,84/ 1 ,, 200 

30 
100 
20 
10 

100 

Akdeniz mah. Gazi bulvarı Mağaza 
Tilkilik basmahanede 271 Kahve 
Saman iskelesi f stanbul hanı 5 Oda 

,, ,, ,, ,, 7 Oda 
,, ,, mimar kemalettin cad. 7·12· Odalar 

207/ 1 " " " " 
56/2 Birinci kordon 
153 Ahmet ağa mah. şamlı sokak 
202 Saman iskelesi lstanbul hanı 
102/ 1 Büyük tuhafiyeciler 
188/1 Esnaf şeyhi m. şamlı sokak 
202 Saman iskelesi lsta ı1bul hanı 

202 " il " " 

21 O Yeni tuhafiyecilet çarşısı 
103 Büyük tuhafiyeciler 
52/2 ikinci sultaniye nezaket sokak 
189 Akdeniz mah. Gazi bulvarı 
93412 Güzelyurt mah.Azizler sokak 
20713,4,5 Güzelyalı tramvay caddesi 
330 Bayraklı kanarya sokak 
1062 Dördüncü sultaniye mah. hacı 

mevlut sokak. 
87511 Halkapına kajıtbane caddesi 
305 Yol bedesteni servili hanı 

285 " " .. 
286 " " " 
235 u il " 

205 Göztepe tramvay caddesi 
233 Osmaniye mahallesi 
309 Kara osman oğlu hanında 
934/1 Güzelyurt mah. azizler sokak 
875/2 Halkapınar kağıthane caddesi 
1134 Göztepe tramvay caddesi 
586 Keçeciler sadullah efendi sokak 

C. No. M A N I S A 
27 Alaybey mah. hüsrev ağa sokak 

185 Atik çarşı karahisar ali bey sok•k 
13 Bölcek cedid mah. veli oğlu cad. 

121/2 Saray mah. üzüm pazarı çarşısı 
167 Çaprazı sağır mah. mektep sokak 

C. No. K A S A B A 

14-16·22 
4,5,6,18 Odalar SO 
ı Dükkan so 

35,3511 Aile evi 130 
8 Oda 12 

22 Mağaza 6 
68 Dükkan 20 
9 Oda 10 

15-17 Mağaza 25 
6 Mağaza 16 

106 Mağaza 12 
2123 Ev 8 

28/30 Maj'aza 200 
85 11 7.SO 

831 Hangar 30 
4 Ev 3 

13, 13·1 Ev 4 

276 
55111 
23 
19 
55/12 

602 
45 
26/ 12 
67183 

278 
447 

31 

554 
11/9 
85/81 

Ev 4 
Oda 5 
Mataaa 18 

il 33 
il 12 

Ev 100 
Dükkln 35 

.. 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 

.so 
16 
4 

60 
10 

Ev 16 
Ev 12 
Ev 20 
Dükkln 10 
Ev 40 

176 Camii cedid mahallesi Evin alt kısmı 20 
176 ,. ,, ., Evin üst kısmı SO 

C· No. K U Ş A D A S 1 
149 Alaca mesçit mah. eğri küllah sok. 2 Ev 6 

Mevkii ve numıralan yukarda yazılı gayri menkullerin kira• 
tarının ihalesi 21/5/937 cuma günü saat onda yapılmak üzere 
artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı pey akçesini veznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri ilan olunur. 11 lS 1-t29 

c;amaltı tuzlası mü 
dürliiğünden: 
Tuzlamızda tu?ı sevk ve toprak iş· 

terinde istihdam edilmek 
250 işçiye ihtiyaç vardır. 

Qzere 
Yevmiye 

azami 140 kuruştur. 
Çalışmak istiyenlerin Oç adet fo· 

toğraf ve hoviyeı cnzdanlarile bir
likte Tuzla mndorloğone mnraca
atları. 15-16-18-19-20-21 1486 

lzmir Memurları kooperatif 
şirketinden: 

Kooperatif senelik adi toplantısı 31/ S/937 tarihli paıarteıi 
günü saat 17 .30 da lzmir Halkevinde yapılacatından ortak· 
larımızın teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - idare heyeti raporunun okunması 
2 - Murakip raporunun okunması 
3 - 936 pilançosunun tetkik ve, tasdiki 
4 - idare heyetinin ibrası 
5 - Müddeti biten idare heyeti azaları yerine yenilıerinia 

seçilmesi 
6 - Yeni sene mürakiplerinin seçilmesi 
7 - idare heyeti azalarına ve mürakiplere verilecek ücre

tin tesbiti . 



Sayfa 8 ANADOLU ıs Mayı~ 

F r at elli s p ere 0 = mı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı ıı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

Vapur Acentası = Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri ~ 
ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında § 

VAPUR KUMPANYASININ = -
" GANYMEDES ,, vapuru - :: 

13 Mayısta bekleniyor yükü- = H ~ m rl' Ü N na an ~ lb l"B\t r 8' IFil r a ır = 
nü tahliyeden sonra BURGAS - ~ \Y.I ~ U ll \9' V9J ~ -
VARNA ve KôSTENCEye - -

::~t~~:~sA~;ç~~~~~: ~Sıhhat Eczahanesi~ 
ve HAMBURG için yükleye- - :: 
cektir. -
. "VULCANUS,, vapuru 20-

2 nde bufUDUt. = 
5-37 de gelip yükünü talı ti- = fllllllllllllll111111111111111Ullllllllllllllll lllllllll llllllllllllllllllllln 11111111111' il llllllllllllllJllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllUİi 
yeden sonra BURGAS VAR- --a·-m:1-ı:ıam•••-B!Zl2 ______ _.cm..-..---------------•ı -------------------~ 
NA ve KôSTENCE için yük
leyecektir. ---SVENSKA ORİENT 
LINIEN KUMPANYASlNIN 

"SAIMA,, vapuru 28-5-37 
bekleniyor doğru ANVERS 
ve ROTTERDAM HAMBU
RG, GDYNIA ve SKANDl
NAVIA limanları için yükle
yecektir. 

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

5-37 de bekleniyor MALTA, 
CENOVA ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka-
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

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

Telefon: 4142/4221/2663 ..................... 
V.N. 

W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVAN· 
TE LINlE 

G. M. B. H. HAMBURG 

r ··~T 

937 Mali senesi içinde Çamaltı tuzlasından merkez satış 

posuna getirilecek 5000 ·· 8000 ton çuvallı, 100 ·· 500 ' 
sandıklı 200 ·· 700 adet torbalı tuzun şattan depoya nakil 
istif hamaliyesi açık eksiltmeye konu]muştur. 

Muvakkat teminatı 105,78 liradır. lstiyenler ınuhamnıe11~ 
atlerle şartnamesini Muhasebe şubemizde görebiJirler. iste 
lerin 20/5/937 gunü saat 15 de Başmüdürlüğlimüzdeki kolll 
yona gelmeleri. 11 15 1409 

•ı111m11111111111111111 ıınıı •. Doktor .. ıfllU 11111111111111111111 ---------- A. Kemal Tonay 
-- Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları -- Birinci Sınıf Mutahassısı 
_ ( Verem ve sair e) 
_ Baıımahane istasyonu kar~ısındaki Dibek sokak baıında 30 aaplı 
;;;;; e1' ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ak~am saat 6 ya 
= kadar hastalannı kabul eder 

• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111 , 
Gazi Bulvarmda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Mitat Bar an 
Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her turl 

asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta ka 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulu 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastal 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 40 

11
AKKA

11 

vapuru 15 Mayısta _____ r _______________________ _ ____ .!!~!!~!!!!!~~!!!!~!!~!!!~!!!!!!~!!!!!!!!'t 

beklenilmektedir. ANVERS, "u M DAL,, Umu- Olivier ve ~~~E~es~;nl~~:an~~k L~k~~ Devlet Demiryollarından: 
ROTTERDAM ve HAMBURG mi Deniz Acenta. şu••reka"'sı ORA ve HULL için yük ala· 
· · "k k b l d Muhammen bedeli 42000 lira 100 ton üstüpü 24/5/37 ıçın yu a u e er. [ığı Ltd. caktır. 

11MOREA h 1 L' 't d zartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada id " vapuru a en } • L• ımı e EGYPTIAN" vapuru Mayıs 
limanımızda olup HAMBURG Hel enıc ınes v apar Acentası nihayetinde LIVERPOOL ve binasında satın alıncaktır. 
BREMEN ve ANVERSten yük Lı•mı•ted Birinci kordon Rees binası SWANSEAdan gelip yük çı· Bu işe girmek istiyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat 
çıkaracaktı_r.___ Tel. 2443 karacak ve aynı zamanda LI· kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7/5/936 
AMERICAN EXPORT Ll· "BELGION,, vapuru 13 ya- THE ELLERMAN LI- VERPOOL için yük alacaktır. ve 3297 No. lı nushasında intişar etmiş olan talimatns 

NES hut 14 Mayıs beklenilmekte, NES LTD. TEH GENERAL STEAM 
"ALGERIAN 5 dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün ve saat The EXPORT STEAMSHIP ROTTERDAM, HAMBURG • vapuru NAVIGATION C. LTD. 

CORPORATION ve ANVERS limanları için Mayısta LONDRA, HULE ve u ADJUTANT" vapuru 5 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
f ··k ) kt ANVERSten gelip yük çıka- Şartnameler 210 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, lzmir P REden AKTARMALI yu a aca ır. Mayısta gelip LONDRA için 

SERi SEFERLE •1TURKIA,, vapuru 28 ya- racak ve 15 Mayısta avdet Adana veznelerinde satılmaktadır. 1129/1389 8 10 13 
R edip LONDRA ve HuLL yük alacaktır. 

"EXCAMBION 7 hut 29 Mayısta beklenilmekte, T Al k Ş h·tı y d' " k w d A 13 k No "vapuru ROTTERDAM, HAMBURG için yük alacaktır. arih ve navlunlardaki de· sanca e ı er a ıgar so agın a apı 
Mayısta PİREden BOSTON "LESBIAN,, vapuru 27 Ma- ğişikliklerden acenta mes'u· ambarın deniz tarafındaki meyan kökü depo edilen t7 
ve NEV-YORK lı·manlarına ve ANVERS limanları için yısta LONDRA, HULL ve lı'vet kabul etmez. " "k I kt metre murabbaı genişliğindeki kısmı 20/5/937 perşembe gu 
hareket edecektir. yu a aPcaHEıLr.PS LINE 

E t b • saat 15 te lzmir Alsancak 8 inci işletme binasında açık a 
HEXOCHORDA,, vapuru 21 PHELPS BROS & co INC. ezacı ve a 1 p ma usulile üç sene için kiraya verilecektir. Muhammen üç 
Mayısta PIREden hareket ede- .. JACOB CHRISTENSEN,, nelik kira bedeli 7200 liradır. İsteklilerin % 7,5 nispetiıı 
rck BOSTON ve NEV-YORK vapuru 26 Mayıs beklenil· alınacaktır muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan vesikalar ve işe 
limanları için yolcu ve yük mekte NEV-YORK lüuanı meye manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamele 
kabul eder. · 

Seyahat müddeti: için yük alacaktır. AskerA fabrı· k 1 muayyen vakıtta Alsancakta 8 inci işletme komisyon reisliA'
1 

PiRE .. BOSTON 16 gün Vapurların isimleri, gelme 1 a ar müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alı 
PiRE _ NEVYORK 18 gün tarihleri ve navlun tarifeleri 8 15 1381 

hakkında bir taahhüde girişi- u m m u·· d u·· ı ·· 
AMERICAN EXPORT lemez. · U m r U • 

LINES Birinci kordonda 1'UMDAL,, 
THE EXPORT STEAMSHIP UMUMİ DENiZ ACENTA- gv u•• nden•. 

CORPORATlON r. 
Of NEV-YORK Llul LTD. vapuru acentalı-

"Ll HJBITOR,, vapuru 25 ğına müracaat edilmesi rica Ankara civarında Kayaş, Küçük Yozgad ve Erzurumda kul-
Mayısta beklenilmektedir. NEV- olunur. lanılmak üzere bir operatör ile iki tabip ve bir eczacı alına-
YORK için yük kabul eder. Riz binasında No. 166 caktır. isteklilerin istida ve vesikalarile umum müdürlüğe mü· 

Telefon : 3171 racaatları. 29 3 7 11 15 1263 

SERViCE MARITIME RO· -1------------.... ~~~-----------UMAIN. BUCAREST LINA, KALAZ ve IBRAIL DEN NORSKE MIDDEL- • 

Menemen istasyknu civarında Ferhat oğlu Hilminin ic 
altındaki idaremize aid kahvehane büfe üç sene müddetJe 
pazarlık usulile 21/5/937 cuma günü saat 16 da lzmir Al 
çak 8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. MubB 
uıen üç senelik kira bedeli 240 liradır. isteklilerin yüzde r 
buçuk nispetinde muvakkat teminat yatırmaları ve işe girnıe 
manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyannamele 
muayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şartnawelı 
Menemen istasyon yazıhanesinden ve komisyondan par•~ 
alınır. 8 15 1415 

·DUROSTOR,, vapuru 30 limanları için yük kabul eder. HAVSLINJE Satılık arsa 
Mayısta beklenilmektedir. KOS- soc. ROYALE HONG- 0 5 L 0 G 1 Akhı·sar Urbaylıg"' ından usARDINIA,, vapuru 2 ı üze yalıda Recaizade ve 
TENCE, SULINA, KALAS ROISE DANUBE MARJ- S r k ki ı h "' 
ve KALASta aktarma ile TiME Mayısta beklenilmektedir. IS- e amet so a arı i e ma • Elektrik santralı ihtiyacı için 59.000 kilogram motörin D" 

umum TUNA limanları için "DUNA,, vapuru 15 Ma- KENDERIYE, DİEPPE ve dut köşebaşında 427.75 Kg. vakum 1000 Kst". dizel silindir yağı 1200 tane 220/25 , 
yük kabul eder. yısta beklenilmektedir. BEL· umum NORVEÇ limanları için M.2 bir arsa ehven fiatle 150 tane 220/100 Watlik elektrik ampulü 2490 sayılı karı~ 

JOHNSTON WARREN GRAD, NOVIZAD, BUDA- yük kabul eder. satılıktır . mucibince ve 20/5/937 günü saat 15 de ihale edilmek üıe~ 
LINIES LTD. PEŞTE, BRATiSLAVA LINZ Vapurların isimleri gelme Talipler T. M. C. resmi 1 teı tarihleri ve navlun tarifeleri ayrı ayrı ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. s L 1 V E R P O O L 1 ilan işleri bürosunda Naci 

111,,.·CEMO'-'E,, vapuru 30 ve V YENA için yük kabul hakında bir taahhüde girişi- T k lilerin Akhisar belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur· 
'' 

1
' eder. ı T l f O o aya müracaatları. 33 Mayısta beklenilmektedir. Lİ· • cmez. e e on No. 20 7 2008 11 13 15 18 14 it" 

VERPOL ve ANVERSten p •• • h b6 
yük getirecek veBURGAS, urıen a a Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 1 

VARNA, KOSTENCE, SU· rekleri rahatsız olanlara bile k · 


