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_ '-'AY 1 S 9 3 7 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Hariciye Vekilimiz, dün İstanbuldan Köstenceye hareket etti 

Hariciye V ekilinliz Pariste 1 

lnönü ile konuşacak 
--~---------....-.----~ 

Son gelen haberler, Mısır hükumetinin, Hariciye 
Vekilimizi Kahireye davet ettiğini bildirmektedir 

1'clefon: 2776 

,--------·--------------------, 
Mısır 

Parlamentosunun taziyet tel
grafı Kamutayda okundu 

, 

. i tanbul, 15 (Hu usi) - IIori· • • • • 

~;: .. "ı!~:~;e 11~.~;~·~ .. !~"t: Hatay ışı yakında bıtlyor Dü~kü şelıidler merasiminden intibalar 
gün, Romanyanın (Romanya) ''ıı· r -------------------- V öl .. / 

:::.!:·.~;:;·::-!~u:;:~:::;.:•h•n Çiftçinin borçları uzun lzmı·rıı·ıer.ı, ıaşdıyau.~n uherava· şe 
B. Tevfik Rü~ılü Aras, yarın -·- • 

;~:~:l:>;~~::~e:ied:r:~no~:~::;.·: taksıtlere bağlanıyor hı.dlerı·nı· saygı·ıe andıla 
ıca ı e konu~tuktan aonra yoluna ---------------

~evamla, Romanya Hariciye ::\ıızırı "Hükumet, bunun için yeni bir kanun 
ıle birlikte Cenevreye gidecektir. 

Hariciye Vekilimiz, Parisle yaptı. Borçlar, 15 senede verilecektir 
Baovekiliruiz İsmet İnönü ile ko· 
nuşal'aktır, 

Son haberlere gi;re, Mısır hü· 
kuıneti, Hariciye Vekilimizi Kalıi· 
reye dnet etmi~tir. 

Bükre~, 15 (Radyo] - Roman· 
Y• Hariciye Nazırı B. \ iktor Ant o• 
?eako, yaruı Tevfik ıtaşdü Aras 
de nıülftkat ve müzııkcreden cıonra 
Cenevreye ~der.ektir. 

1} i haber alan mebaf ile göre. 
~· .Pot Boukrır, Bilkreşe ha7.irau 
ıptıdalarında ı;clecck ve apn sonıın· 
da da M. Piycr Kut Bnkre~i zi)&· 
ret edecektir. 

Lehistan cıımhurrf'isi B . .Mo· 
ıiak: • ınıu Romanya~·ı ziyareti ancak 
haa· • ıran sonlannda yapılacaktır. 

Cenevre, 15 [Ra'1yol - la)l· 
~ 25 inde toplanacak olan ulus· 

' toeycteeiode Lilba a İskend • 
~ ttıtüıfl müzakere eddilecektir. 
t ~naey, lıkenderun atatil&ünü muh· 
e ~~Qperlcre tevdi etmiotir. Fks· 

pe.açri ----n tefleri B. Burken ve D. 

B. TetJ/ik Rüşdü Aras 
Sandlerdir. Eksperler kabili kabul 
bir sureti hal bulmu~lardır. Man· 
mafih bu sureti tesviye henüz ta· 
ınomile kobul edilmiş değildir. 

General 1emet İuönünün Paris se· 
yahut ve lt:maılnrı sayesinde itilaf 
üruidleri çok artmıştır. Bu sayede 
sosyete içtimanın kadar bir uzlaşma 
imza edilmiı olacaktır. 

Ankara, 15 (Hususi) - Çiftçilerimizin, detJlete 
:olan borçlarının on beş seneye ve on beş müsafli 
taksite bağlanması hakkında hükumetçe geni bir 
kanun hazırlanmıştır. Bu kanun, yakında Büyük Millet 
Meclisine verilecek ve bu içtima devresinde çıka-
rılacaktır. 

~ J 

Küçük devletler, Habeş 
delegelerinin Cenevreye 

_ gelmelerini istiyor ------------Negüs, Cenevreye murahhas gönderib gön-
dermiyeceğini henüz tayin etmiş değildir 

Londra, 15 (A.A.) - Haile 
Seliisiyenin ctrafındnkiler \t;üeiln 
Milletler C(!miyetinin gelecek içti· 
ma10a bir murahhas heyet gönde· 
rib gönderıniyece.ği hakkında henüz 

bir karar vermediğini Eöylemek· 
teılirler. 

logiltere hükumetinin Negüsü 
Cene' rede kendi ini temsil ettir· 
ıuck fikrinden vazgeçirmek için 
ısrar etmesi Haile Sclaaiyeniu· ya· 
kın dostlarıuı milteesair etmektedir. 

teca"\ izi taltif etmek olacağını ileri 
eiirerek iıirıız eımielı•r<lir. .. . 
----~~~-------------

Prag sefirimiz 
lstanbula geldi 

Alay, çok parlak ve emsaline 
faik bir şekilde oldu 

Vali ve kumandanlar şehidliğe girerken 
Dün 15 Mayıstı. İzmirin iş· ytllara nazaran çok muntazam 

gale uğradığı bu siyah günün olmuş ve merasimde çak fazla 
yıldönümünde İzmir halkı, halk hazır bulunmuştur. 
Hava şehitlerini anmış, yurdu, ihtifal alayı sabahleyin saat 
ulusu için vazife uğrunda ölen dokuzda Cumhuriyet meyda-
kahramanların m~zarları ba- nında Atatür~ heykeli önünde 
şında sıcak gözyaşı dökmüş, toplanmışhr. 

bu önlü kahramanları untıtmadı- Saat 9,30 da alay, önde 
ğını, unutmıyacağım tekrarla· polis müfrezesi ve onu taki· 
mtştır. Bu seneki H~va şehit· ben belediye zabıta müfrezesi 
terini anma merasimi, geçen - Sonu 2 inci sahi/ede ~egüsün nıü~aviri Ga ton Je· 

zciu f ikıiııi sorduğu öğrenilmiş· 

tir. }eze bu hususta evvela Fransız 
Hariciye Nezaretine danı~wnk Jfı. 
znn geldiğini SÖ}lcnıi~tir. 

/ Günüş, Gençlerbirliğine 2-0 galib 

Doğansporluların güzel 
bir muvaffakıyetleri '-d ~.•tanbuJ, 15 (Hususi) - lktı· 

da elı:Ui B. Celal Bayar, Anlı.:ora· 
n gel · to 1 

011§ ve ihracatçı Ulccarlerı 
de~ ı•rak, kendilerile uzun müd· 

onu~mu•tur B • . 
ı, · Celaı Bayar, Haydarpaşadao 

ranhol 
let • geçerken vapurda, veka 
IQ(i lrlilateıarlan ve maliye siyaei 

ııteıan ile iatikbale gelen ihra· 
~tçı lbiloıeuillerile kısa bir top-

lltı yaptı, 

to}Jla Tahmin edildiAiue göre, bu 
1 Dhdıt, Almanya, Romanya \·e 
~~nya ile olan ticari münasebatı• 

~':!:!!-r·--~--~ 
lngiliz kralı 

Müstemleke zabitlerine 
madalyalar verdi .. 

l;•ın l.ondra, 15 (Uadyu) - Bııkin· 
j . ııarayı bahçesinde kral Altıncı 
lt.o;J, dük.le"rin huzurile müst mle· 
c ere lnen&ub 1200 zabite tııı; siy· 

ille rne . • 
)• 1 rasınn batıro'!l için madal· 
•ar \·e • • 

rrnıotır. 

r Krııl jorj, asker \t• zabitlere 
tııın · d 1 f;CQİd yaptırmıotır. Ve önfin· 
en geçen her zahitc kendi elite 
llladalyayı vermi~tir. 

1 Cenubi Irakta 
8Yan çıkarmak istediler 

dt BerJin, 15 (Radyo) - Bağdad· 
. 
0 alınan haberlere rgöre, Irakla 

*•ıleri b t , n azırladıklan hir suikaadın 
eıaı tevk·r d'l . . ı e ı mııtır. 

"- Cenubt lraka mühim tedip 
~~etleri eevkedilmiıtir. HarektA 

1 reı bulmuı gibidir. 

B. ~lal Hayar, stok rnziycti· 
mizi ve alınacn.k. tedbirleri tüccar· 
lara izah etti, Ve, temmuzun 
üçfinde yeni bir ticaret anla~ması 
için Almanlarla BerlincJe müzake· 
relere haşlanacağınl haber \'erdi. 

Salalıiyettar mahfeller İngilterenin 
Homa ile mfina ebetlerini iyilcvıir· 

nıek Ozere llabeşisıan murahhas 
heyeti meselesinin lıallcdilwt·sini 

arzu ettiğini söylemektedirler. 
Dununla beraber bazı küçük .. 

dt!detler llııbe~ murabba heyetinin 
Cencneden uzaklnştınlınasının mü· 

General 
istifaya 

Ayaşi kabinesi 
icbar ediliyor . 

General Ayaşi 
Tokyo, 15 (Radyo) - l\luh111if 

siyasi partilert di.k.tatörliik ynpmakj 
itti1eo Batbıkan Genemi Ayaıioin 

iktidar ınevkiinllen uzaklofttnlına,,ı 
için ıe,ebbüsata giri~nıegı• karar 
vermişler \ 'e bunun için uıii;terck 

\ 'e umumi bir toplantı ) r.ıpınışlardır. 

Tokyo, 15 (Radyo; - Aya~i 
kabine$İni devirmek için küçük 
partiler hirle§mişlerdir. Bütün par· 
tiler, milli lıir cebhc teekil el· 
ıııişlerdir. 

B. Leon Blum 
Bir söylevle Ameri. 
kalıları Par is sergi

sine çağırdı 
Pari , 15 (Hadyo) - ll. BJum, 

dün radyo ile Anıerikalılaıo hiıa. 
ben bir nutuk irad etıııi~ ve len· 
dilerini Pnris sergisini ziyarete te§· 
'ik etmiştir. 

Bu wilnasebctlc iki cle,,·let ara-
sındaki dostluktan bahet·tmio ve 
serginin sulhcuyane bir teşebbüs 

oldu~unu da bildirmiştir. 
Bu nutukla misafirlerin lıer 

türlü ttbabı istirahatinin lemin eılil· 

d igi de zikredilmiştir. 

B. Yakub Kadri 
İstanbul, 15 [Hususi] - Pıag 

8l'firimiz Bay Yakub Kallri, Lugün 
Pragılan gelmi;-tir. Sefir gazeteci· 
ine vaki beyaoatında: 

-Dostlarıwızııı dotılu Çd.Jcılc 

nıünnsehatımız, ga}et milkt•ıunıcl· 
clir. Demiştir. ,. 

Atatürk ---··----
Romanya istiklal bayre-
mmı tebrik ettiler 
Ankara, 14 [A.A.J - Homan· 

ya isıiklal Layranıı münascbctile 
reiı;icunıhıımmuı tarafımla Majes· 
le 1I Karola ı;ekilen t ebrik tel
grafı ile gelen cevahın sureti 
D§agıJadı r: 

1\lajeste JI Karol 
Homanya krulı 

Bükrcş 
Romanya milli bayramı mü· 

nn cheıile Majestelerine en sumi· 
nıi tebrik.leriıni \·e f}ahsi ~aadet· 

!erile dost \'e müuefk Romanya 
milletinin refahı için olan bara· 
raretli temennilerimi arzetınekl3 
babtiyanm. K. Atatürk 

Kamal Atatürk 
Milli bayram münaeehetile 

bana ,.e Romanyaya olan hara· 
ralli temennilerden dolııyı J~kee· 
liinelarına çok samimi olarak te-
ıekkür ederim. Karol _________________ ..11 

-~ .... 
F enerbahçeyi, eksik kadro ile 

3-4 mağlôb ettiler -
Fener ikinci devrede 10 kişi il 
oynadı • .J Golün hakiki sayısı:beştir 

Bugün Fenerle karşılaşacak Üçok 
İzmirliler dün çoktaaberi tahid olarak oyuna çıktı. Bu oyunculann 

olmadıkları çok zevkli \C ~ol he· yerine konulan gençler, diğerlerinin 
yecanlı bir maç aoyrettiltr . .Milli ııokeanhğını hisscuirmiy .. cck dere· 
küme temaslan için 1etanbuldan cede canlı ve zevkli oynadılar. 
gelen Tür.kiye ıampiyonu Fener· Doğon•por: f brohim, Zihni, Ad· 
bahçe ilk temuını Doğansporla nan, İsmail, ~urullah, frfan, Sabri, 

k Ömer, Hali<l, l\Jchııwd; Ueşad . 
yaptı. Ve Dogau~porun no ean 
kadrosunu yeoemedı ve 4.3 ma~lub Fenerbahçc: Uü_amelJdin, Le· 
olarak aabadao aynldı. İzmir la· hib, Ce,·at, fü~~ad, Ayran, Bülend, 
kımı İetaobulda sakatlanan Fethi, ltikrP.t, aci, Ali Hıza, E ad, ' iyazi. 
Hakkı ve Ali ile hHta yatan Fu· Oyun başladığı :ıaman aalıa \"e 

addan, kaleci Mahmuddaa mahrum - Sonu 4 ncü sahifede -



Sayla 2 

~~Q 
Allaha giden yol 

Düo, mezarının başında derin bir ihtiram ve vecdile durduğum 
mukaddes şehid, birdenbire, gözlerin yere dikildiği dakikada, gök.ten inip 
kalbin içine giren ve bütün fizildmizi ihata edib kendi ilahiliği ile sa· 
ran bir nur halinde heni varlığımdan uzaklaıtırdı .. 

Ve yava~ yavaş "ş hidliğin şerbetini yedi kat göklerde içen., kahra· 
manların lilemine çıktım. Artık, zaman, nıekio, mesafe gibi bütiiıı mef· 
humlann kay::dlanndan t!lynlmııtım. Şuurumla ruhum biribiri ile karıo· 
mıotı. Ve bu metafizik alemin i tiğrak. ve ebediyet dolu havaııında, dur· 
madnn yükseliyordum. Gök kubbe, kınk .kanadlardan yapılmıo emı;alıiz, 
heybclli bir tak halinde idi ve bu takın altından, altın kanadlı kartallar, 
olaylar halinde geçiyorlardı. 

Hen, eti, kemiği, kaoı, canı, eioiri olan bir insan olarak, bu büyük, 
bu eoneuz ve muhteşem alemin içinde, kendimi o kadar lüçük, o kadar 
<lütkün ve zelil gördüm ki ... 

Birisi kulağıma eğildi: 
- Kızım ·dedi· Allaha gitlen yol buradan geçer .. 
Gözlerim yaşardı, derin bir heyecanla ürperdim .. 
O de~am etti: 
- Vatanın kurtuluş mayası, i~te §U takın dibindeki kaolı topraktan 

alınını~tır. O toprakta, Türk gencinin kanından doğma, cm ahıiz bir 
cevher 'nrdır •• 

Snhibioi görmediğim o hatifi ııadıı, biraz daha bana eğildi: 
"llir milletin ochid mezarlığı ne kadar büyük ve :zenginse, o mille· 

tin varlı~ıodaki kuılret ka}na;:ıı da o kadar zengindir •. Vatan, oehid vere 
vere işlenen lıir ııbirliye benzer!., 

O sesi bir daha duymadım. Gö:ılerimio önünde renı;areol: çeleni.le· 
rin bi.iyük bir se~gi \"C hürmetle sarıldığı oehitl ıut>ıarlan doruyorJu. 

Bizim için, yurd için ölenler, boolukta kıınad sallıyorlardı .. Bir ıııtma 
nöbeti içinde, ayaldanınm esini bile kA) bederck uzakln~ırken .öyle 
mırıl<landım: · 

- Allaha giden yol buradan geçer •• 

Tilrkiyede uzun ömür 
Atinada münteşir "Atinai

kanea" gazetesinde çıkan bir 
fıkrada, Zaro ağanın Türkiyedc 
çok yaşamak icazetini pek çok 
kimselere verdiğini yazmıştır. 

Bu gazeteyi'! göre Türkiyede 
100 yaşından yukarı 112 kişi 
vardır. Bunların da sekizi 110 
yaşındt.n yukarıymış! 
Kadm, moda ve şapkal 
Kadın ve moda, moda ve 

şapka ... Ne muğlak, ne bitmez 
tükenmez davalardır, değil mi? 

Kadın şapkası, son sene· 
lerde ne garip kıyafetlere girdi, 
kadmlar güzel ve moda diye 
palyaço külahlarına bile can 
attılar! Kadının keçe külahtan, 
-bilmem ne şekle kadar giy
medıği ve moda addetmediği 
şapka kalmamıştır. 

iyi haber alan moda meha· 
filine göre yakın bir zamanda 
kadınlarda silindir şapka mo· 
da olacaktır. 
En güzel gözlü kadml 

Parisin en maruf şuh kadın· 
!arından birisi olan M .. do Tay· 
lör, son bir müsabakada .. En 
güzel gözlü kadın" payesini 
kazanmıştır. 

Bu kadının gözlerindeki ha· 
lavet ve tesir akıllara hayret 
verecek derecede büyükmüş. 
O kadar ki, Kleopatranın göz· 
leri bile bu kadının gözleri 
yanında hiç kalırmış. 

Bir gazete bu hususta di· 
yor ki: 

.. Kleopatranın gözleri asır· 

lardanberi maruftur; klasik bir 
güzeldir; eğer Mado Taylörün 
gözlerinin güzelliği 19 uncu 
asırda tasdik edilseydi, diye· 
ceğimiz yoktu. 

Fakat bugün... Kübizmin 
bedii zevklere ölçü !>lduğu bir 
zamanda.. Böyle bir karara 
asla kıymet veremiyeceğiz. Kim 
bilir ki, Mado Taylörün göz· 
leri şeşi beş gören neviden 
değildir! 

.. Kübizm bu şakaya gel· 
mez!., 
Kadın ve ... Seksapel! 
Nevyorkun maruf ve este· 

tik fotoğrafçılarından Artür 

Saime Sadi 

sapel : cihetinden en ziyade 
nazarıdikkati celbedecek olan 
yeri burnuymuşl 

Bu zat, davasını ispat için 
şimdiye kadar çektiği en güzel 
kadın fotoğraflarından bir al· 
büm vücude getirmiştir. 

Albümü seyredenler, en gü· 
zel kadının burun itibarile bi· 
rinci safta geldiğini tasdik edi
yorlarmış! 

En bUyUk vapur 
Fransız Normandiya vapu· 

runu, İngiliz Kraliçe Mari va
puru büyüklükte gölgede bı· 
raktı. Fakat lngilizler deniz 
tefovvukunun bu kısmını bu 
kadar da bırakmak istemiyor· 
lar. Yeni yapmakta oldukları 
11 Kral Corç., transatlantik va· 
purunu 100,000 ton olarak 
yapacaklardır. 

-------
Peynirden 
zehirlenmiş. 

••••• 
Bakkal Osman zabı. 

taca tutuldu. 
İkiçeşmelikte, Çirkin soka

ğmda yine peynirden bir ze· 
hirlenme vak'ası olmuştur. 

Mustafa kızı Emine, bakkal 
Osmandan aldığı peyniri yi
miş ve kendisinde zehirlenme 
arazı görülmüştür. Eemine has· 
taneye kaldırılmış ve zehirli 
peyniri satan bakkal hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

r ' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

.Merih bugün arz ile gtineş 

araeından geçecek ve gene oeamet 
ve bedbinlik 6açııcaktır. Ve bu 
geçi~, arz üzerinde yeni kanoık· 

lıklarm lıaberci11iJir; para işlerin· 

de büyük feliikf"tler \·ardır. Birçok 
emniyeti euiietimaller, dolandın· 

cılık \'e zimmet meseleleri ola· 
caktır . 

Bugün doğacak "ocuklar kısa 
hafızalı ve vmat zekavetli olacak· 
)ardır. Bununla beraber aho' eri o 
işlerinde muvaffakıyet gösterecek· 
lerdir. Aile işlerinde halleri vasat 
dereceli geçecektir. 

ANADOLU 

Kermes ı Y aşıyan ölüler 

Hazırlıkları lzmirliler, dün, hava şe-
••• 

Valimiz bugün Ke. hidlerİnİ Saygile andılar 
malpaşaya gidecek.. ----

Vali B. Fazlı Güleç, bugün Alay cok parlak ve emsaline 
Kemalpaşa kazasına giderek ' • • • • 
muhtelif işler üzerinde tedkik· f aık bır şekılde oldu 
ler yapacaktır. 

Valimiz, Bergamada 22 Ma· 
yısta başlıyacak olan kermese 
başkanlık etmek üzere önümüz
deki hafta Cumarte5i günü 
Bergamaya gidecek, orada 
bir hafta kalacaktır. 

Kermes hazırlıkları için Ber· 
gamalılar fevkalade bir şekilde~~ 
çalışmaktadırlar. lzmirden Ker· 
mese gideceklerin pek çok 
olacakları anlaşılıyor. 

Terfi eden öğ-~ -
retmenler 
---•.---

Dün Vekaletten 
emir geldi 

f zmirdeki lise ve ortaokul
larda maaşları 20 lira olan 
öğretmenlerden birçoğunun 
maaşlrm 25 liraya iblağ edil
miştir. Kültür Bakanlığından 

dün vilayete gelen bir emirde 
Karataş ortaokulu öğretmen· 
lerinden B. Baba, Buca orta· 
okulundan Musavver, Karşı

yaka ortaokulundan Sabahed·
din, Nevzad Ataç, Karataş 
ortaokulundan Halid, ilhan 
ileri ve Cevdet, erkek lisesi 
öğretmenlerinden Hüseyin Rı
za, Buca ortaokulundan Ke
mal Öner, erkek lisesinden 
Said Odyak, erkek lisesinden 
Şakir Candoğan ve Gande· 
mirin maaşları yirmi liradan 
25 liraya iblağ edildiği bildi
rilmiştir. lzmir bölge san'at 
ökulu ağaç işleri atölyesi staj· 
yerliğine B. Niyazi Sakınç 
atanmıştır. ----

Evlenmeler 
Cumhuriyet Halk Partisi 

başsekreteri bay Zühdünün 
kerimesi Müyesserle Denizli 
deri fabrikası debağat müt.::
hessısı Feyzi Osmanın akid
leri dün saat onda Karşıyaka 
belediye dairesinde icra kılın· 
mış ve akşamına da Karşıya· 
ka kulübünde güzide bir da· 
vetli grubun iştirakile düğün· 
leri yapılmıştir. 

... 
• • 

Emekli jandarma binbaşı 
Bay Fehmi Aksunun kızı öğ
retmen Bayan Niluferle, Ke· 

malpaşa mektebi başmuallimi 
Bay Necatinin nikahları dün 

saat 11 de belediye evlenme 
dairesinde kıyılmıştır. Mera· 

simde General Rasim, şahid 
olarak bulunmuştur. Nikah, 

iki tarafın aile efradı ve dost
ları tarafından da tes'id edil· 
miştir. 

Heriki çiftin saadetini di· 
ler, ebeveyinlerini kutlularız. 

Hususi Muhasebe 
müdür muavinliği 

Vilayetin 1937 senesi Mu
hasebei Hususiye kadrosunda 
bir Muhasebei Hususiye mü
dür muavinliği ihdas edilmiş· 
tir. Bu müdür muavinliğine 

büdçenin tasdikinden sonra 
tcnsib edilecek bir memur ta· 

olunacaktır. 

Merasime iştirak eden kahraman askeTlarimizden bir grub 
- Başı 1 inci sahi/ede -
oldukları halde cumhuriyet 
meydanından hareket etmiştir. 
Daha geride askeri muzıka 
geliyor, bunu on tayyarecimi· 
zin birlikte taşıdığt çok büyük 
tayyare alayı çelengi ile Türk 
Hava .Kurumu lzmir şubesi, 
vilayet, komutanlık, belediye, 
Parti ve muhtelif kurum ve 
teşekküller namına birçok 
çelenkler takip ediyordu. Da
ha geride savaş . sakatları, 
-süel birlikler, tayyare alayı 
subayları ve mensuplarile hava 
kurumu mümessilleri, kara, 
deniz ümera ve subayları, ha· 
va, deniz ve jandarma müfre· 
zeleri geliyordu. 

Türkkuşu üyeleri, vazife el· 
biselerile ihtifal alayına iştirak 
etmişlerdi, en önde kız üyeler 
vardı. Türkkuşu üyelerini, muh· 
telif mekteplerimizin kız ve 
erkek izcilerile talebeleri, ga· 
zeteciler, sporcular, Kızıl2y, 
Çocuk Esirgeme kurumlan, 

Verem mücadele cemiyeti, Kül· 
tür kurumu, yerli mallar ko· 
ruma kurumu, Etibba odası, 
dişçiler, eczacılar kurumları, 
baro, borsa ve oda heyetleri, 
bankalar müdürleri, komisyon· 
cular, borsa simsarlar birlik
leri, şireketler, esnaf ve işçi 
kurumları mensupları, hususi 
müessese ve ticarethalerle halk 
takip ediyordu. 

Alay, lsmetpaşa bulvarın· 
dan Mezarlıkbaşına, İkiçeşme· 
lik caddesinden Eşrefpaşaya 
ve Kadife kalesindeki Şehid· 
liğe, iki saate varmıştır. Bu· 

rada evciden alınan tertibat 
sayesinde herkes yerli yerinde 
durmuş, izciler ve talebeler 
hava şehidlerimizin mezarları 
etrafında dizilenmişlerdi. Me
rasimde vali B. Fazlı Güleç, 
Müstahkem mevki komutanı 
General Bürhaneddin, albay 
Remzi, Tuğ komatanı Gene· 
ral Refii, Belediye reisi Bay 
doktor Behçet Uz hazırdılar. 

Saat 11 de istiklal marşile 
merasime başlandı, saygı ile 
dinlenen bu marşı müteakib 
merasim komutanı merasim 
yerinde bulunan halkı, şehid· 
!erimizi selamlamağa davet et
miş, bu sırada merasim dire· 
ğindeki bayrak yavaş yavaş 
arı a kadar indirilmiş, bütün 

halk, saygı ile hava şehidle· 
rimizi selamlamıştır. Bu esna
da Kadifekalesinden atılan 
topla saygı anı bütün şehre 
haber verilmiş, vapur, fabrika, 
tren düdükleri ve otomobil 
korneleri öttürülmeğe başlan· 
mış, bir dakika sonra ikinci 
topla selam vaziyetinden ra· 
hata geçilmiştir. Düdük ses
leri de susmuştur. 

Nutuklar: 
Saygı ve selamdan sonra 

tayyareci teğmen B. Adil Kar· 
tal tarafından bir nutuk irad 
edilmiş, merasimde bulunan 
halk, şehidlerimiz için sıcak 
gözyaşı dökmüştür. Nutuk 
aynen şudur: 

Sayın şehid anıcılarl 
Bugün, başlarında siyah per· 

vaneleri armağan edenlerin 
günüdür. Başımız üstünde ter
temiz rengile gözlerimizi uç· 
suz, bucaksız yüksekliğile içi· 
mizi kendine çeken ve bütün 
bir ~önülle sevgisini yalnız 
onun olmak, yalnız bu gökle· 
rin çocuğu olmağa gönül ve· 
renlerin günüdür. 

Bunlar, bu siyah perveneli· 
ler, bu geniş, temiz Türk gök· 
lerinin, azimden kanatlı, kar· 
tal bakışlı, korku bilmez, yük· 
sek duyuşlu çocuklarıdır. Ne 
mutlu bunlara, anayım diyen 
Türk kadınına, ana olacak 
Türk kızına! Göklere kadar 
övünmek. Bunlar, bu siyah 
pervaneliler, başlanm koyacak, 
saçlarını okşıyacak, serin ve 
temiz gökleri, analarının bağrı 
bilirlerdi. 

Bu temizlikle doğan, yıldız· 
lar, bir gün, kapkara bir gün 
alev kanlarından göklere bir 
iz çizdi. Bıı çizgiler, gökleri· 
mizin sınırları, gönüllerimizin 
sızıları. 

Yabancı bir kanat gölgesi 
geçmez bu alev sınırlardan • 

Onlar, bu siyah pervaneli· 
ler, bu alev sınırları, kaç tı
kanmış bogazlı, ana gözlerin· 
den, kaç kırık nişanlı emelin
den, kaç yetim küçüğün, bü
kük dudağından ördürler. 

Biz, gözlerinin gülüşleri, 

gözlerimizde, motörlerinin çıl
gın kahkahası, kulaklarımızda, 
ölümle alay eden azminiz gön· 
lÜmüzde sizi anmıya geldik. 
Göklerden inen alev kanları· 
nızın, sönmiycn ateşile yanını· 
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Ankaraya bü
----·yak:gezi 

•• 
Biletler bugün' Par---- .. --- --- ._,..,,,,, 

'tiden alınacak! 
Hem büyük 19 Mayıs bay· 

ramını görmek, hem lzmirin 
sevgisini Ankaraya götürmek 
ve bu meyanda kömür sergi· 
mizi görmek Üzere Halkevimi· 
zin tertib etmiş olduğu gezinti 
muhitimizde .;ok büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Müracaat· 
lar dün geç vakte kadar de· 
vam etmiştir. 

Seyyah kafilesi 200 kişilik 
büyükçe bir yekun tutmakta· 
dır. Demiryolları idaresi, bir 
kolaylık olmak üzere bugün, 
bilet verecek memurları, Bey· 
ler sokağındaki Parti merke· 
zine gönderecektir. Memurlar, 
sabahleyin gelecek, akşama 
kadar bulunarak biletleri vere· 
ceklerdir. 
------·------
ya geldik, kuru topraklarınıza 
gözlerimizden, sızan yaşları 
severek dökıneğe geldik. Siyah 
pervanelerinizin önünde hu· 
zula diz çöküp yüz sürmeğe 

geldik. Hasretinizden yanan 
göğsümüzü açarak, ülkünüz 
kalbimizde sarsılmaz bir iman 
diye bütün kuvvetimizle size 
duyurmağa geldik, şahlanan 
azminizi, çılgın yurd sevginizi 
gönlümüzde bir mabud yapa· 
rak dirilttik biz. 

Rahatça uyuyun dönmeyiz 
hiç birimizi 

Alkışlanan bu söylevi, Vali· 
miz B. Fazlı Güleçin çok vcciı 
olan aşağıdaki nutku takib et· 
miştir: 

Valimizin nutka: 
Sayın vatandaşlarım! 
Bugün hava şehidlerimizin 

huzurunda onlara karşı gönül· 
lcrimizdeki saygı hislerini bt' 
lirtmek için burada toplanmış 
bulunuyoruz. 

Dünyayı baştanbaşa şarı 
ve şerefle dolaşan, dünyanın 
her zerresini kanlarile sulayan 
sayısız şehidler ve kurbanlar 
veren Türk milleti -derhal 
söylemeliyim ki· her iyi işte 
olduğu gibi cumhuriyet dev· 
rinde şehid ve kurbanların' 
karşı hürmet vazifesini gös· 
termeğe başlamış ve kendi 
benliğine yaraşır rejimi bul· 
duktan sonra buna da mo· 
vaftak olmuştur. 

Arkadaşlar, ihtifallerin reoı· 
zi ve manası vardır. Ölüleri· 
mize alelıtlak hürmet göster
mek, bizim fani varlıklarımıı1 

ebedileştirmek için aramızdal1 
ayrılan ölülerimizin hatıraların• 
gönüllerimizde taşımak, onl•: 
rın hatıralarını bizden sonrak 
nesillere ulaştırmak medef1 .. 
bir insan için borçtur. Çünk 
insanların varlığı gibi millet!~ 
rin varlığını da belirten b• 
ruh vardır. Milletler için b 
ruhun adına mitli tesanü 
denilir. Milli tesanüd, yaş' 
yanları değil, gelmiş geçıııi 
ve gelecekleri biribirine ba 
lar. Geçmişlere hürmetle g 
leceği perçinliyoruz. Uumuf!I 
mana içinde ölülere hürmeti 
bu ifadesi yanında hürıtle 
hisleri sezerek mezarları önÜ11 

de toplandığımız bu aziz f. 
hitlerin de daha büyük b• 
hakkı vardır. Bunlar kendi~ 
rini vatan ve millet için fe 
etmiş vazife kurbanlarıdır. ~ 
zife kurbanı oldukları için 

1 
kendilerine karşı daha f,ı_ 
saygı hissi beslememiz tabiid~ 

Bu mezarlar, bizim için 
rer semboldür. icabında ıııedl 
- Sonu 6 ıncı salıifedd 
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-
lngiliz !donanması geçid !/afıa Vekili 

• Tedkık seyahatine devam 

resmıne hazırlanıyor lstanbul, ~~iy~~ususi ) -______ ... 
C • J • 20 • gü Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, 
eçıa resmı mayısın ncı n'ii tedkik seyshatine devam et• 

Pı f f kl _J l k mektedir. Vekil, bugün lzmitte or smo açı arınaa o aca tır istasyondan sahile temdid edi-

. londra, 15 (Radyo) - in- her yatında mükellef bir ziya-
~ıliz donanmasının 20 Mayısta fet verilecek, merasim, gemi
ı· ortsemut civarında Spiteat ler tarafından top atılması su· 
1~anında yapacağı büyük ge- retile başlanacak, akşam ge· 
~trcsmi programı hazırlamıştır. miler donanacaktır. Kral ve 
A u geçitresmine ana filo ile kraliçe dört f n2iliz harb ge· 
h kdeniz filosundan 169 parça misini gezecek ve sonra Lon-
arb gemisi ve merasim için draya dönecektir. 

gelnıiş olan ecnebi devletlere Londra, 15 (Radyo) - Bü· 
tid 52 h yük deniz manevralarına işti-
d 

arb gemisi iştirak 
e ecekt' rak edecek olan zırhlısı (Ad-

G ır. miral Von Spe) ve Yunan 
1 eçitresmine iştirak edecek kruvazörü Avorof Portsimot 
~ 8~ devletler mümessillerine, limanına gelmişlerdir. Bunlar 

1 nıırallere; kral Sa Maieste dan başka, birkaç Hollanda 
~~cı-Jo_r_iu_n_V_i_kt_o.._ry:_a_A_n_d_a_l· _ _:h=a:.:.r~p...:.g~e=misi de gelmiştir. 
1:tanbul mebusluğu 

UgUn seçim yapılacak 
d .. ~nkara, 14 (A.A.) - Ab
ş ~ ak Hamid Tarhandan bo
: ~n. lstanbul saylavlığına E· 
f>:rt~ı Tuğbay Şükrü Ali Ogel 
ıed' 1 genbaşkurunca Parti nam· 

1 olarak onaylanmıştır. 
il" Sayın seçicilere bildirir ve 
an ederim. 

C. H. P. Genel 
başkanı vekili adına 
Dahiliye Vekili ve 

C. H. P. genel sekreteri 
Af Ş. Keya 

acaristan hukuk 
:iiaavatı istiyor 

Macud~·Peşte, 15 (Radyo) -

d arıstan b 1. . e mü k me usan mec ısın· 
ıtıüd f za ere esnasında milli 

a aa b k 
Y•natt b a anı B. Rober be· 

_ ~.11~lun~rak demiştir ki: 

2aın et;.k. 1hud~faasmın ilti· 
YaJ>nıt 1 1 ertürlü ihtiyacı 
" k yan bir ·11 • 
l'U Urunu ke d' !llı et, kendı 
rııekf n ısı kazmış de-

ır. 

. ~acaristar h k 1stiyor ve b 1 u uk. m~savatı 
Macarista unu temm ıçin de 
21nıdır. ~ın silahlanması la· 

ner ş · 
Başvekil d eyı hyapacaktır. 

Macarista c soz söylemiş, 
0lduğunu nı~, Alınanyaya bağlı 
kuvvetJen~cefib~ıarın gittikçe 
iYn~ arzu} ' lınanyanm da 
eınış ve: an beslediğini söy· 

- iki me 1 k 
lÇacak h m e etin arasını 
Ort er th l" ldan le ld ur u sebebleri 

Dem· . 8 ırmak lazımdır Jt. ıştır. · 
ober .. 

·ı ıçın 111t •tı 
:el al Yapılacak 

Jniinij grad, 15 (Radyo) _:_: İl
Ö)" cunı ali . B 

Uflliin" mı · Roberin 
llliirıas ubn .150 inci yıldö .. .. 
l I e etıI .. . numu 
l Yap l e umversitede ihti-

1 •caktır. 

c\NADoLu· 
Günlü'k-:-·--

Sabi sıyasal gazete 
Lı P \'e h lJ lltyd &fyazganı 
tnııa.aı ~re ~üşdü ÔKTEM 

t.tlflıltıtii. §rıyat ve yuı iıleri 
ld'rtL · IIanıdi Nüzhet Çançar 

ı "llQe.·. --t ı. 
t. taıir İki . 
l' :llatk ptıcı. !Jeyler soka~ 

l' '1«tar. f artiei hina!l içinde 
~efotı. •27r:ınir - ANADOLU 
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Karadeniz geliyor 
ispanyaya bir vapur da

ha gönderece!)iz 
lstc..nbul, 15 ( Hususi ) -

Madrid sefarethanemize iltica 
eden cumhuriyetçileri almak 
üzere Valansa giden Karade
niz vapuru, altı yüz mülteci 
alarak yola çıkmak üzeredir. 

Sefarethanemize bin kişi 
daha iltica ettiğinden, ikinci 
bir vapur daha gönderilecek 
ve bunlar, memleketimize nak· 
)edilecektir. 

Jurnale Ditalya 
B. Leon Bluma çatıyor 

Paris, 15 (Radyo) - Jurnal 
De Deha, Kont Ciyanonun 
Fransız-ltalyan münasebetleri 
hakkındaki son nutkunu ted
kik ederek: 

"Bu iki millet münasebet
leri artık tavazzuh etmelidir. 
Bu münasebetlerin böyle kal
masının başlıca müsebbibi B. 
Blumun yanlış siyasetidir.,. 

Demektedir. 

/ngiltere kralı 
DUn biltUn devletler mu· 
rahhaslarmı kabul etti .. 

Londra, 15 (Radyo) - Kral 
Sa Majeste altıncı Corçla kra· 
]içe Elizabet, bugün Pokingam 
sarayının mavi salonunda, taç 
giyme merasimi münasebetile 
Londraya gelen bütiin devlet· 
ler murahhaslarını kabul etmiş· 
ler ve merasime iştiraklerinden 
dolayı kendilerine teşekkür 
e} lemişlerdir. 

Murahhaslar, kral ve kraliçe 
ile vedalaşmışlardır. 

Taç giyme merasimi, şenlik· 
leri, bugün resmen sona er· 
miştir. 

Erzincanda şehir 
planı 

Erzincan, 15 (Hususi muha
birimizden} - Şehir planını 
yapmak üzere buraya üç kişi
lik bir heyet gelmiş, işe baş
lamıştır. 

Yunan Maliye 
Nazırı cekildi .. , 

lstanbul, 15 ( Hususi ) -
Yunan Maliye Nazırı B. Ma

yakos istifa etmiş ve yerine mü· 
tekaid generallerden Tarenkis 
getirilmiştir. 

len hattı gözden geçirdi ve 
oradan Derinceye geçerek 
Travers fabrikasını gezdikten 
sonra şehrimize geldi. 

/zmir belediyesi 
Nam.na gelecek otobUs .. 
ler gUmrUkten muafbr 

Ankara, 15 (Hususi) - fz. 
mir belediyesinin, lzmirde iş· 
letmek üzere Avrupadan ge· 
tireceği otobüslerin gümrükten 
istisna edilmesi lazım geleceği 
hükumetçe tesbit edilmiş ve 
bu baptaki kararname çık

mıştır. 

Erzurumda 
Şeker fabrikası açılacak 

Ankara, 15 (Hususi) -
Erzurumda bir şeker fabrikası 
açılması, hükumetçe muvafık 

görülmüş ve bu husus için 
lazım gelen teşebbüsata giriş
miştir. 

B. Eden Alman 
sefarethanesinde 
yemek yimiştir .• 

Londra, 14 (A.A.) - Roy
ter Ajansının muhabiri bildi
riyor: 

Birçok ecnebi diplomatları· 
nın hükümet merkezinde bu
lunmalarından istifade ederek 
kendilerile kat'i mahiyette ol
mıyan görüşmeler yapan Ha
riciye Nazırı Eden Aln.anya 
sefarethanesinde Mareşal Von 
BJomerg ve diğer Alman mu
rahhaslarile öğle yemeğini yi
miştir. 

Amerika H. Nazırı 
Buhranın izalesi için 

yol gösieriyor 
Vaşington, 12 (Radyo) -

Hariciye Nazırı B. Kurdel Hul 
irad ettiği bir nutukta: 

"Cihana hakim olan buhra
nın izalesi için en büyük ve 
mühim çare ticarette liberaliz· 
min iadesidir.,, Demiştir. 

Londrada 
Grevlere 
karşı tedbir alındı 

Londra, 15 (Radyo) - Bu 
ayın nihayetinde yapılması ka
rarlaştırılan grevler için ma· 
den mmtakaJannda tedbirler 
alınmıştır. Fakat buna rağmen 
grev ilanının önüne geçmek 
mümkün olamıyacağı bildiril-
mektedir. 

Prens Polun 
temasları 

Belgrad, 15 (Radyo) - Yu
goslavya saltanat naibi Sonal
tes Roayal Prens Pol, Lond
r~da B~kingam sarayında mü
hım sıyasi konuşmalar yap· 
mıştır. Bundan bahseden 
Deyli Telgraf gszetesi, Prens 
Polun İngiliz kral hanedanile 
ve İngiliz erkanile yaptığı te· 
maslarm ehemmiyetinden hah. 
setmektedir. 

lllıtı 12 NE ŞERAiTi 
" 00, alb a hın 70 ~ 
ı,ı.._ ~~ soo JtJ e• O, uç 
~cı ~ ruotur. •=- Şehir Gazinosunda 

•lıoııe e::k~tler için senelik 
ll:c1 tli 2 7 liradır 

~~ gc ~erde..! kuru§tUJ' 
çınıo nü h ı 

~ 8 a 1U' 25 kuruştur. 

4.nofü MATBAASINDA 
TIJl 

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

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz eden 
Dokuz kişilik Viyananınen meşhur orkestrası 

16 Mayıs pazar gününden itibaren caz ve konserlerine 
başlı acaktrı. 

Son gdnlerde 
Hamid, öleli bilmem kaç 

gün oldu, Eğer herıey insan 
hissi, insan kafası ve hafızası 
ile kalıp da bu ' 1şcy,, dediği· 
miz 11şey", bir ilmin, bir mes· 
leğin, bir milli gayret veya 
şahsi himmetin eline düşme• 
seydi, tarihler, ne kadar boş, 
ne kadar çorak kalırdı.. Ne 
nankör, ne vefasız bir çehre 
arzederlerdjl.. 

Hamid öldü, dedik. Bu ölü· 
şün, Türkiyede derin bir aksi 
olduğu muhakkaktır... Fakat 
bu akis, o kadar çabuk geldi 
ve geçti ki. .. 

Herkes hafızasından, kendi 
telakkisinden, kendi zaviyesin
den birer avuç nesne ile ölü 
sofrasına bir zenginlik vermek 
istedi. Ve bu aburcubur muh· 
teva içinde, Hamidin cenazesi 
kaldırıldı, toprağa verildi. 
Eğer, toprağa değil de, istik· 
bale verilseydi ve bu tevdi 
ediş keyfiyetinde bir emniytt 
olaydı, yüreğim yanmazdı .. 

Arkasından mersiye ıöyli· 
yenlere, ağhyanlara, hatırala· 
rını nakledenlere, onun sanatı 
hakkında münakaşa edenlere 
ve nihayet yazılanlara bakı· 
yorum: 

Tezadlarm rekorlan ile ha· 
şım dönüyor. Sanki kendile
rini cebri bir yürüyüşe kaldı
ran varmış gibi, yapmacık, 
tasannu dolu şiirlerle, altı 

üstünü tutmıyan fikir parçala· 
rı ile, hatta kendilerinde şim
diye kadar taşıdıklannı iddia 
ettikleri telakkilerini çarmıha 
geren makaleleri~ neler yazı
yorlar, neler söylüyorlar? .. 

Ôlüye hürmetle ölünün sa
natını, edebi ve içtimai, beşe· 
ri mevkiini muhakeme arasın· 
daki zaruri mukayeseyi feda 
ederek, Filistindcki ağlama 
duvannın dibine çömelmiş bi
çareler gibi, dizlerini döven
lerin çoğu, bizzat merhamete 
ve ağlanmağa muhtaç vazı· 
yette bulunuyorlar ... 

Materyalistler var: 
Hamidi göklere çıkarıyorlar. 
Hamidi okuyup da anlamı· 

yanlar var: 
Dün, Hamidi, edebiyatı ee· 

didecileri ve bütün eskileri 
"divancı1ar, serveti fünuncular, 
edebiyatı cedideciler,. diyerek 
taşa tutulacak bir putlar ha· 
rabesi içinde tükürükle boğ
mak istiyenler var: 

Şimdi; 

- Hamid, diyorlar, ah 
Hamid!.. 

Ve söylenen sözlerin bir· 
çoğu, edebi hüviyetimizin 
anormalliğini anlatarak kafa· 
mızı taşlıyor. 

Acaba, bu fikri ihtifal alayı, 
bir gün ettiği duaya inanacak 
mıdır?. 

Ve, büyük Hamidin arka
sından yazılan ve söylenen bu 
şey1er, inanarak, bilerek, kav
rıyarak, benimsiyerek midir, 
dersiniz?. 

Orhan Ralımi Gökçe 

Bay Darani 
Peşte, 15 (Radyo) - Bay 

Darani İtalya kral ve kraliçe
sinin Peşteyi ziyareti haberini 
mebusan meclisine resmen 
bildirmiştir. Bu sebeple ya
pılmakta olan fevkalade istik· 
bal hazırlıklarını da bildirmiş 

Dos}ansporluların güıe 
bır muvaffakıyetlerl -----

F enerbahçeyf, eksik bir kadro 
ile 3-4 mağliib ettiler 

....... Başı 1 nci sahifede -
tribilnler dolmuııı:ı. Maç aaa' 17,JS 
de ve Ankaradan geleıı Bay tb.._. 
himin idaresi ıtltında baıladı. Uk 
Yuruıu .Fenerliler yaptı. Top İzmir 
aabaıının ortaıından ıeri çevrildi. 
DoAanıporon ant, Mri ve mukabil 
bir akını netice vermedi. Maaıqa· 
f ib hmir çocuktan oyunu kazan• 
mak azmile ç.hpyor ve miıaf ir 
takımın bir türlil harekete ıelmi• 

yen müdafaaaını durmadan kanıtı• 
nyorlar. Top devrenin altıncı dak.i· 
katına kadar İıtanbul kaleıi önün· 
de dolaıtı. Fakat ya kalelinin 
elinde öldü veyabud da lsmir mu• 
hacimlerinin ayaldannda eridi. 7 
inci dakikada Fener oyunu açtı 

ve bir korner kazandı.Fikret topu 
&ayet güze] ortaladı. 

Fakat Adnanın isabetli bir 
.ınüdahalesile top lzmir kale· 
sinden uzaklaştı. 7 inci ve 
8 inci dakikalarda biri Fene
rin, diğeri de Dotanıporun 

neticesiz kalan iki seri ve ani 
akınına şahid olduk. fzmir ta
kımı artık tam bir hakimiyet 
tesis ederek oynayordu. 1 linci 
dakikada gollük bir fırsat ya
kaladı. Fakat sol açık Sabri 
serbest vaziyette aldığı topu 
fena bir vuruşla Hüsameddinin 
eline verdi. 

15 inci dakikada Feneri hü
cumda görüyoruz. Fikret topla 
beraber lzmir kalesine soku
luyor ve müsaid vaziyette du· 
ran Niyaziye pas verdi. Niyazi 
topu kalenin üst direğinden 
avuta attı. Oyun tam bir sür
atle oynanıyo~ ve heriki takım, 
akınlarında tehlikeli oluyor. 
Fakat oyunun müsavatı bir 
türlü bozulmuyordu. 20 inci 
dakikada Doğanspor aleyhine 
bir firikik verildi. 

Vuruşu Fikret yaptı. Esad 
topu kafa ile karşıladı ve avta 
gönderdi. Bu dakikadan sonra 
İzmir takımı tazyikini artırdı 
ve oyunu tamamile Fener nı
sıf sahasına intikal ettirdi. 
Top mütemadiyen lzmir mu
hacimlerinin ayaklarında dola
şıyordu. Fakat Fener müda
faası var kuvveti1e çalışıyor 
ve lznıirin gol çıkarmasına 
mani ohıyordu. 35, 36, 37 inci 
dakikalarda da birbiri üzerine 
İzmir sağdan soldan üç kor· 
ner kazanıyor top Sabrinin, 
Ômerin ve Mehmetin ayakla
rında dolaşıyor, şütler tevali 
ediyor fakat top inad ederce
sine Fener kalesine girmiyor· 
du. 44 üncü dakikada ·lzmir 
tekrar soldan aktı. Hayri to
pu Mehmete, o da Ômere 
geçirdi. Ömer isabetli bir vu· 
ruşla İzmirin ilk sayısını kay
detti ve bir dakika sonra devre 
lzmir takımının 1 - O gale· 
besile nihayete erdi. 

ikinci devrede Fener on 
kişi ile oyuna iştirak etti. 

Çünkü birinci devrenin ilk 
dakikalarında Mehmetin bir 

tekmesi üzerine yatan Hüsa
mettin ikinci devrede oyuna 
iştirak edememişti ve yerine 
kaleye Bülend geçti. Birinci 

devrede oiduA-u gibi lzmir ta· 
kımı Fenerin bozuk oyunun· 
dan istifade ederek gene ba
kim bir oyun çıkardı. 3 üncü 
dakikada Sabri lcalecile karşı 
karşıya kaldığı halde istifade 
edemedi. Bir dakika sonra da 
Niyazi lzmir kalesi önünde 
çok müsaid bir fırsata lmell'dl 

vul ohıyor. Vuruıtı s-bri y~ptı 
ve f zıpir ıa~ııpıqıq ikinçi •Q! 
lünij çıkıp-dl. 0Qtanspgr PtlP.• 
ını artık ikinai rolijn veı .. iti 
neşe ile oymyordu~ 11 vı 
16 ıncn dakikada iki korner 
kaundı, fakat iıtifade ede. 
medi, 19 uncu dakıkada FC9 
nerden Fikret şahsi bir akm 
yapıyor ve topu Niyaıiye re· 
çiriyor. Adnan favullil bir çı• 
kııla Niyaziyi durdurmak iıti• 
yor. Veril1:n firikiki Fikret çe• 
kiyor ve İzmir kalecisinin fena 
yer tutuşundan istifade cdo· 
rek F encrin ilk sayısını kay• 
dediyor. Bu vuruı o kadar 
güzeldi ki, top dotruca kaleye 
ıiriyor. Bu ıayı Fener takı· 
mını harekete getiriyor. Ve 
23 üncü dakikada aol haf Re
ıad şahsi bir akınla topu iz· 
mir kaleai önüne getiriyor ve 
Esada isabetli bir pas veri· 
yor Esad fırsattan istifade 
ederek takımının beraberlik 
sayısını çıkarıyor. lzmir takımı 
elde ettiği avantajı anide kay· 
bettiğini hissedince var kuv· 
vetile tekrar harekete geliyor. 

27 inci ve otuz dördün
cü dakikalarda aoliç Ômere 
geçen iki fırsab hüsni. iı
timal ederek takımını bera· 
berlikten tekrar 4-2 galib va· 
ziyete sokuyor. Ômerin yap· 
tığı bu iki sayı lzmir takımı
nın neşesini büsbütün artm· 
yor. 36 ıncı dakikada aynı 
oyuncu Fener kalesi önünde 

dolaşan topu yakalıyor ve be
şinci defa olarak Fener kaleıi 

ağlarına takıyor. Fakat hakem 
nuılıa bu sayıyı kabul etmi· 

yor. 40 ıncı dakikadan sonra 
Fener takımı sağdan aoldan 

hücuma geçiyor. ve 43 üncü 
dakikada 3 ü cü golünü ab· 
yor 20 dakika sonra oyvn da 
Doğansporun 4·3 galibiyetile 
nihayete eriyor. 

• • • 
Vaziyeti şu şekilde tedkik 

edebiliriz: 

Doğanspor, beı mühim un• 
surundan mahrum olarak ıir

diği bu oyuna, peşinen mat
liibiyeti kabul etmiı bir baleti 

ruhiye ile iştirak ettiği halde 
çok canlı, enerjik, ıeri ve yıl· 
maz bir oyun çıkararak, Fe
nerin tekniğini bozmuftur ve 

Fener de, bize eski zevkli, 
ince oyununu gösterememiştir. 

Hatta bir aralık panite bile 
uğramıştır. Maamafih, ikinci 
devrede, on kişi ile oynama· 

sı da takımın vaziyetine mü· 
essir olmuştur. lstanbulda 6-0 
mağlub olduğu bir takımı, bu 
kadar yanm yamalak bir kad· 

ro ile ve bakikatta 5-3 gibi 
bir rakamla mağliib eden 00-
ğansporu tebrik ederiz. Fener 
bugün Üçokla oynayacaktır. 

Ankara, 1 S (Hususi muha· 
birimizden) - Güneş ve Genç· 

ler birliği takımları aıasındaki 
httbol maçı 2-0 Güneş takı· 

mının ralibiyetile neticelen· 
miştir. Hakem, bu rollerden 
sonra Gençlerbirliti takımın
dan iki oyuncuyu sahadan dı
'8" çıkarmıı ve Gençlerbirliti, 
dokuz oyunca ile oynamıı, 

u tebe 
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arihi tedkikler: 

·Manısada 
~ezar kitabeleri 

Manisa illlagr, sayın Dr. Bay 
L1itf i Kırdara saygılarımla 

•Yazan: Manisa Gazi okulu oğrcımeoleriodeo Kemal Özer 
-s-

~ aralızade Esseyyid Manisa naibi Meh. 
LütFullah Pş. med Sa;d Efendi 

Zağralı zade Esseggüdü Lüt. Manisa naibi Mehmed Said 
/ullah Paşanın mezar taşı e/enCl.inin mezar taşi 

Manisanın Paşa mezarlığın· Ma:ı1isanın Paşa mezarlığın· 
da gömülüdür. Eski vezirler· da gömülüdür. Şeyhülislam es· 
dendir. Kabir taşındaki kitabe bak Müftüzade Ahmed Efen· 
şudur: dinin torunudur. Kabir taşın· 

SENE [1] da şu kitabe yazılıdır: 
1255 HUvelhalllkulbaki 

HUvelhall3kulbaki Şeyhülislam eıbak müftü 
Zade Ahmed Efendi merhu· Medinei Manisada 

ikamete memur iken 
irtihali darıbeka eden vüzerayı 
Uzamdan merhum ve mağfur 
Elmuhtaç ila rahmeten rabbül-

gafur 
Zaralızade Esseyyid Lütfullah 
Paşa Hazretlerinin ruhiçün 

fatiha 
LütfulJah paşa; Zara zade

ganından olup Mirmiran ol
muştur. [2] (1255)?1... de Bolu 
ve Viranşehir mutasarnfı ola
rak rütbei vezareti ihraz ey· 
ledi. [1230]? 1 •.. de vezareti 
ref'ile Radosa irsal edildi. 

(1231) Şevvalin de ibkasile 
Çıldır ve sonra; Karahisau aa· 
hib ve (1233) Rebiülevvelinde 
Sıvas, (1237) de Hanya ve 
(1238) Ramazanının (16) sında 
Kandiye valisi oldu. 

(1242) de azil ile Manisada 
ikamete memur olub orada 
vefat eylemiştir. ldarei milke 
vakıf idi. Mahdumu (Mehmed 
Said bey} kapıcıbaşı olarak 
kendisinden sonra irtihal ey· 
ledi. Kethüdası Ahmed af a 
dahi kapıcıbaşı olmuştur. (3] 
Zaralızade Receb paşa (1218) 
tarihinde vefat etmiştir. Oğlu 
Osman (1257) de öldü. 

Mamak hadisesi 
Mısırın teessür telgrafı 

Kamutayda okundu 
Ankara, 14 (A.A.) - Ka

mutayın bugünkü toplantısında 
Ankaranın Mamak civarında 
mermi tamir atölyesinde vu· 
kubulan infilak dolayısile Mısır 
parlamentosunun gönderdiği 
teesssür telgrafı okunduktan 
ve riyaset divanınca karşılık 

verilmesi tasvib edildikten 
sonra 1936 mali yılı muvazenei 
umumiyesine giren bazı daire
) er büdçelerinde 606,054 lira-
lık münakale yapılmasına ait 
kanun layihası kabul edilmiş 
ve Türkiye Ziraat Bankası ka· 
nununun encümene iade edi
len iki maddesi müstesna ol
mak üzere diğer maddelerinin 

mun 
Hafidi olub Manisa naibi 
İken şehiden izimi darı beka 
Eden müderrisini kiram ve 

zevilihtira~dan 
Merhum ve mağfur 
Mehmed Said Efendinin ru· 

hiçün elfatiba 
SENE 
1236 
Fi 2' 

Mehmed Said Efendinin de· 
desi Ahmed Efendi (Esad Ah
med) [4] Manisa müftüsünün 
mahdumudur. Hoca Nqet ve 
Abdurrahim Efendilerden ders 
görmüştür. (252) de Manisa 
müftüsü, (269) da Kudüs mol· 
lası oldu. (272) aalinden sonra 
irtihal etti. Fadıl ve şairdir. 
(Telif ve tuhfei arabiyei isima) 
( Nasihatülmüliiki), nısfına ka· 
dar şerhetmiştir. 

[l J Lütfollah pa~ kabi!ta• 
ıındaki tarih 1:!55 dir. Sicilli os-
mani cild 4, sahife 89, 90 da bu 
tarihi rfttbe.i Yea.trct tevcih t.rihi 
göstermekte n ldı-beler kıam 2 
sahife 104 dede 1212 Ye(at tarihi 
yazılmaktadır. Binaenaleyh berikisi 
de muhtacı tashihtir. 

f2) Siciıti o!mani cild ıt sahife 
89. 90 

IJJ Sicilli osıHDİ cild 2 N• 
hife 308 

[4] Sicilli oamani cild l 

Moakova. Stokholm 
Hava seferleri Temmuzda 

başhyor 

Moskova, 14 (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Sovyetler birliği sivil hava 

filosu merkez idaresi ile lsveç 

hava şirketi (Aba) arasında 

vukubulan anlaşma mucibince 

Moskova-Stokholm hava hat· 
tında muntazam ıeferler 1 
Temmuzda başhyacaktır. 

Bulgar kabinesinde 
tadilat yakındır 
Sofya, 1.S (Radyo) - Bul· 

gar kabinesin takViye ve tadili 
önümüzdeki hafta olacaktır. 
Hariciye ve Harbiye Nazırları 
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Hır•ıılık 

Kültiirparkta amele Mebmed 
otlu Raıim ile lbrabim oğlu 
Nazmi, Vilayet paviyonundan 
iki boş çimento torbasile bir 
'kanaviçe çuval çaldıklarından 
yakalanmışlardır. 

Sened çalmak 
BüyülC Kardiçah hanında 

Rasim oğlu Ramazanın Ernes 
oğlu Baraiçe aid 230 lira pa· 
rasile 170 liralık bir senedini 
çaldığı iddia ve fikiyet edil· 
miş, suçlu yakalanmıştır. 

Kapak çalmak 
Ankarapalas oteli arsasında 

Mehmed oğlu Mehmed, Ali 
oğlu Mustafa; otel pastahanesi 
müdürü B. Cemalin otomobil 
kapağını çaldıklarından yaka-

• ]anmışlardır. 

Sarho luk 
Alsancak Mesudiye cadde· 

sinde Ahmed oğlu Sabri ve 
Saim oğlu Şevket sarhoş olub 
rezalet çıkardıklarından yaka· 
lanmı~lardır. 

Dövmek 
Çangırı çarşısında Mehmed 

oğlu Münir; Mustafa oğlu Mü· 
niri bir iş yüzünden dövdü
tfinden yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Gaziler caddesinde Arslan 

oğlu Mehmed bir kadın yü· 
zünden Zeynel oğlu Hakkıyı 
bıçakla sol kolundan ağır su· 
rette yaraladığından yakalan· 
mıştır. 

Alacak meselesi 
lkiçeşmelikte Alaybey cad

desinde Muıtafa oğlu Said ve 
Yusuf oğlu Ali, bir alacak 
meaeleıinden dolayı Mehmed 
oğlu Nureddini hafif surette 
yaraladıklarmdan yakalan m1ş
lardır. 

Fena bir tttpbbüs 
Karataşta Dokuz Eyliil so· 

kağında Osman oAlu Besimin; 
Abdurrahman oğlu 16 yaşla
nnda Mümini bıçakla tehdid 
ederek kirletmeğe teşebbüs 
ettiği şikayet edilmesi üzerine 
suçlu yakalanmışhr. 

Sarhoş/ak ve tlövm•k 
Karşıyaka Yıldız sokağında 

lslam oğlu Süleyman ve Cafer 
oğlu Ali, sarhoş oldukları 
halde Hasan oğlu Sabriyi döv· 
düklerinden yakalanmışlardır. 
·-~~~~----~~~~~ 

Paris &ergisi bu ayın 
24 ünde açılacak .. 

Paris, 15 (A.A.) - Sergi 
umumi komiserliği tarafından 
neşredilen bir tebliğde sergi· 
nin bu ayın 24 ünde küşad 
resmi yapılacağı ve 25 inde 
halka açılacağı bildirilmekte· 
dir. Duhuliye 6 franktır. Abo· 
neman kartları ihdası da dü· 
şünülmektedir. 

B. Leon Blum 
Mahir paşa şerefine 

ziyafet verdi 
Paris, 15 (Radyo) - Baş· 

bakan B. Leon Blum ile Bn. 
Blum, bugün, Mısır murahhas 
heyeti reisi Mahir paşa şere· 
fine bir ziyafet vermişlerdir. 

Yangın 
Dün öğleden sonra saat 

16 da Birincikordonda liman 
işletme müdüriyeti binası ar· 
kasında Bayan Mesruyeye aid 
160 saytlı kömür ve odun de· 
posundan y jngın çıkmış ise 
de itfaiye· yetişerek derhal 
söndürmüştür. Zarar, beş yüz 

Milisler, Madride yürü-
mel< istiyen bir ihtilllci 

kolunu püskürttüler 
Son haberlerde,· Başvekil M. Largo Ka. 

ballaronun çekildiği bildiriliyor 
Salamanka, 15 (A.A.) -

Karargahı umumi tebliğ ediyor: 
Bask cephesinde kıtaatı mızın 

ileri hareketi Sallube dığ sil
silesinin garbına doğru inkişaf 
etmeğe Clevam etmektedir Bu 
mmtakad ı birkaç sırt ele ge· 
çirilmiş ve birçok esir alın· 
mıştır. 

Kıtalarımız aynı zamanda 
Avorebieta ce;'hesinde de iler· 
lemektedirler. 

Hükumrt tayyareleri ilk defa 
olarak bu cephede görünmüş
ler ve Guernicayı bombardı· 
man etmişlerdir. 

Madrid cephesinde piyade 
ve topçu kuvvetlerinden mü
rekkep bir yürüyüş kolu tay· 
yare ve topçu ateşimizle dağı· 
tılmıştır. 

Aragon cephesinde cumhu
riyet tayyareleri cepheden uzak 
bulunan şehirleri bombardıman 
etmeğe devam etmektedir. 

Avcı tayyarelerimiz Saragos
seun tekrar bombardımanına 
mani olmuşlar ve bu arada 
bir düşman tayyaresini ateşler 
içinde yere düşürmüşludir. 

lhtiUUciler ne diyorlar? 
Salamanka, 1; (Radyo) -

Karargahı ummumi şu tebliği 
neşretmiştir: 

Bilbao önünde 10 kilo· 
metroluk bir cephede harb 
devam etmektedir. Milis ve 
Baskların şiddetli mukaveme
tine rağmen. biraz ilerilemek 
mümkün olmuştur. 

Bilbao civarı halkı fırsat 

buldukça hicret etmektedirler. 
lşg.lll edilen yerlerde büyük 
hasarat görülmemektedir. 

Paris, 15 (Radyo) - Havas 
Ajansma göre, Sdn Sebastiyen· 
Viktorya - Doranko şimendifer 
hattı tamir edilmiş ve müna
kalat başlamıştır. Şimdi Eybar 
hattı tamir edilmektedir. 

Roma, 15 (Radyo) - ltal
ya ile f spanya arasındaki de· 
nizaltı telgraf kaplo hatların
dan yalnız Malaga kablosu 
işlemt>ktedir. Valans ve Bar· 
selon kalıloları birkaç günden· 
beri kesilmiştir. 

Valansiya, 15 ( Radyo ) -
Valans kabinesi reisi Bay Lar-
go Kaball~ro, kabinf'sinin İs· 
tifasını cumhurreisi Bay Ma· 
noel Azanaya vermiştir. 

Bay Azana yeni kabinenin 
teşkili etrafında müzakerelere 
başlam1ştır. 

istifa sebebi, dahili harbin 
uzamış olması ve Katalonya· 
daki son vaziyettir. 

fş federasyonu, yeni kabi
nenin yine Bay Kaballero ta· 
rafından tesisi fikrindedir. Ye· 
ni kabine de Nazır miktarı 
daha a~ olacaktır. 

Peru hOkOmetinin 
protestosu 

Lima, 15 (Radyo) - Mad
riddeki Peru sefaretbanesine 
İspanyol zabıtası tarafından 
yapılan taarruz çok derin bir 
teessür husule getirmiştir. Pe· 
ru hükumeti bu sebeple is
panyayı şiddetle : protesto et· 
miştir. 

Bug'iink'ii program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30 
.. 14 halk türküleri, havadisler, 
Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 dans musikisi, 

19,20 konferans B. Selim Sırrı 
Tarcan tarafından, 19,45 kon• 
ferans, 20 Müzeyyen ve ar~a· 
daşları tarafından Türk musi· 
kisi, 20,30 B. Ömer Rıza 
tarafından Arapça söylev, 
20,45 Türk musiki heyeti tara· 
fından şarkılar, 21, 15 Stüdyo 
orkestrası, 22, 15 bir operet 
parçası, 23 Ajans haberleri. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 Türkçe neşriyat. 

Yeni nef riyat: 

Fikirler 
lzmir Halkevi, 147 numa· 

ralı sayısına büyük şaırialiı 

Abdülhak Hamide tahsis et· 
miştir. 

Bu sayıda A. Rıza Ôzkut, 
Rahmi Balaban, Orhan Rah· 
mi Gökçe, Necmeddin Onanın 
Hamid hakkında ve muhtelif 
zaviyetlerden yazılmış maka· 
leleri, Bedri Tan imzalı bir 
şiir ve Hamidin eserlerinden 
alınmış muhtelif parçalar vardıt· 

Karilerimize tavsiye ederiı. 

"Yeni adam,, 
176 ıncı sayısı çıktı. Bu sayı 

ile Epikürün bahçesi ilavesinin 
7 inci formasını veriyor. içinde 
İsmail Hakkı, H. Avni, AdnaP 
Cemil, Suphi Nuri, Dr. lzzed· 
din, H. Bozokun yazıları, Hi· 
mit anketine Şevket Süreyya. 
Sadri Etem ve Ahmet Kutsi· 
nin cevapları, Halit Ziya hak· 
kında düşünceler, Andre Gi
deden tercüme, iç ve dış siya· 
sete ait tetkikler, kültür haber-Amerika ve Fransa güm- teri, Fikret Muallanın eserleri 
vardır. Tavsiye ederiz. 

rük manialarının kalk- Ölenlerin 

maslnl l•st• orlar hakiki mikdarı .. IY Londra, 14 (A.A.) -Arni· 

/ngiltereile imparat-;;;ıuk konferansı, bu- rallık makamından bildirildi· 
ğine göre, Hunter muhribin: 

nun için bir program hazırlıyor deki infilak neticesinde 8 kiş• 
Londra, 14 (A.A.) - Ga· iiteniliyorsa bu sisteme inanan ölmüş ve 14 kişi yaralanmıştır· 

zetelerin müttefikan bildirdik· milletlerin prensibin dayandı- Salamanka, 15 (Radyo) _.. 
)erine göre imparatorluk kon- ğı temelleri takviye etmeleri Bir resmi tebliğde: . 
feransı bilhassa Amerika ile lizımgelir. Vazifemiz bu ara· "fngiliz Hunter muhribir>' 
Fransa tarafindan istenilen lık mefkuremizi muhafaza et· Franko muhribini Franko ku"· 
gümrük manialannın kaldırıl· mek lazımgeldiğine inanmaktır. vetlerinin torpillediği bakı~· 

daki ecnebi gazetelerin carıı• ması meselesinde beynelmilel Muhtelif dominyon reisleri· 
yane neşriyatı asılsızdır. FraP' vaziyet İcab ettirdiği takdirde nin nutkundan sonra Hertzog 

J sız tayyarelerinin yaptığı fenl' ngiltere ittihadı camialarmın Başvekil tarafından söylenen 1 t 
1 h lıkları da bize hamleden t sürat e arekete geçebilmele- nutkun sarahatini takdir etti· hı 

olmuş fakat bunların asılsızlııt-rini teminen bir program tan- ğini söylemiş ve teşriki mesai 
zimi işile meşgul olacaktır. meselesinde konferansta her· çok çabuk anlaşılmıştır." 

Denilmektedir. 
Londra, 14 (A.A.) - im· kesin bu prensibi tasvib etti· Uşakta tütüncüliJ~ 

paratorluk konferansı saat 10 ğini ve bizzat kendisinin de 
da Sait James sarayında açıl- bu hususta hiç bir itirazı ol· iyi gidiyor 
mıştır. Başvekil Baldvin itti· madığını ilave eylemiştir. Uşak, 14 (A.A) _ llçeırıi~' 
fakla reis intihab edilmiştir. Londra, 14 (A.A.) - Nevs de 936 senesinde yetişen t~ 

Açılış nutkunda Başvekil Ghronicle imparatorluk kon· tün mahsulünden iki yüz bi" 
bilhassa demiştir ki: feransının Uzak Şark için bir k!losu iyi fiatlerle satılmı~-~ 
-lngiltere ittihadı c..maatleri imparatorluk filosu ihdası pro· 1937 senesi 3,500 hektar) 
kendi kendilerini idare eden jesini müzakere edeceğini ve sahada zeriyat ,hazırlğı ~i.trll~t 
ve kendi hürriyetine sahih bir bu filonun 70 milyon İngiliz üzeredir. Havanın da ıyt gl~ 
milletler cemaati haline gel· lirasına baliğ olacağını bildir· mesi dolayısile bu yıl y-1' , 
miştir. Fakat bunlar müşterek mektedir. milyon kilo tütün istihsal olıS 
menfaat meselelerinde biribir· Filo Afrikadan büyük Ok- nacağı umulmaktadır. 
lerile te§riki mesai etmeğe yanusa giden yollara nezaret 1 Bay Celal Gürsof 
alışmışlardır. Ve hepsi de fn- etmeğe memur olacaktır. Zırhlı, M k llkt d · t ··fel~ 

·ıt t h" d d l 2 k .. f'l 2 .d er ez e rısa mu ~ ~L gı ere acının ısse arı ır ar. ruvazor ı osu. torpı o B C 
1 
.. 
1 

G ·· üıı~ 
Bunların teşriki mesaisine tel- fi rrr ay e a ursoy, m .ıt-

1 oBı af~lı. d . 1 f'l 1 olan şef müfettişliğe t•'je 
mih ettim. Çünkü kendi ara· u ı o omınyon ar ı o arı d'l .ri. y . "f ·nde o 
mızdaki münasebetlerde bu ile Singapor üssü bahrisi filo- eh 1 mı1.,.~ır.d'len~ vazı esı kı . h ı k d b. . .1 . aşarı ar ı erız. ,.JA şe mi ~ emmiyet e ay et· sunun ır araya getırı mesı • 1'1" 
mek istiyorum. suretiJe vücude getiriJ,.cektir. Sekteıkalpten 6 ~· 

Geçen mühim ~enele r zar- Bu filonun senelik idare mas- Paris, 15 (Radyo) - ı, .. ti 
fında teşriki nıesai prensibi rafı 1 'l milyon lngıliz lirası dradan gelen haberlere f,(' 
bizim için daimi bir prensip olacak ve 8 milyonu domin· sabık Maliye Nazırı Lord ~ 
halinde kalmıştır. Fakat bu yonlar tarafından temin olu· ven bir kalb sekteıindef1 

tbiki nacaktır. müıtür. 
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Poriıte bir vak'a 

Bir köpek 
Kıskançhkla ne yaptl? 

ltöpek hıncını, genç kızın gü
tel dudaklarından almış 

boy G.iizel bir kadının güzel ve 
b 1~ ıbtiyacmı göstermeden cazi-
c 1 1 

kitiı 0
. a~ dudaklarının birçok 

kakt~ ırnrendirdiği muhak
ır. 

rc~~ka~··: Bir köpeği de im
lırıd ırdıği hiçbir kimsenin ak· 

B •n geçmez, değil mi? 
lllu u alda gelmez hadise, ol
tu ş ve hatta mahkeme huzu-
~· kadar intikal etmiştir! 

rnu~an~a beynelmilel şarkı 
~ad •hnı kazanmış olan 
"" ltlazcl lren Juglet ve Mad· 
.. 

1'2el M·ı b . ı et epeyce zamandan· 
Ctı k 

O ka ÇQ samimi dostturlar. 
bcr· ;ar ki, epeyce zamandan
dırlı 

1 
e bir arada oturmakta

Yiik ar Bu iki S?Üzelin bu bü
dud tostluğunu bir çift güzel 
Pek a Ve çok sevimli bir kö-

1(·~0ıtnuştur. 
siyet0Pctın • hadisenin husu
c.. . ve ehemmiyetine bina-
., - ıs · · 
p . lllını verelim: Patrik! 

atr.ılc . . h . . ve ' cınsıne as bır hıs 
.,,, sadakatle sahibi olan Mad-

"•ıırır Deni;',ide 
hl•zbaha 1 k Denizli, 14 yapı aca 

Bclcd" . ( Hususi ) -
b ıyemız f .. . aha · cnnı hır mez-

. ınşasını k 
Ve bunu . ararla~tırmış 
Yaptırnı1~ P~ıc ve keşiflerini 
hat ve 1 1: apılan proje Sıh· 
k.. çtırna .. M 
alctfocc 1 uavenet Ve· 

\c 02) binrnu~afık görülmüş 
bedeli ola kusur lira keşif 
rtıünalcasay: :ezbaha inşaatı 

Mezbaha . onulrnuştu. 
l?ıühendis R ın~atı rnüteahhid 
edilrnic . asıh Üzerine ihale 
t y ve ın 
ır. Beş ~aata başlanmış· 

Ve ltlod ıy sonra Denizli fenni 
Şacaktı crn mezbahaya kavu· r. 
. Belediye b d 

tın halih un an başka şeh-
tchassıs ;zı~d haritasını da rnü
tadır. aı Erere Y•ptırmak-

23 M At J•rışları 
""'ı" . ayıs ~azar - .. ·ı· .... zı .. S gunu ı ı· 
t ·• arayk- . 
o•Ytrnız Ek oy ılçesinde il-
ltıayelcr' d reı°ı Engürün hi-
3U Yap,;n e lkbahar at koşu· 

D . •caktır. 
cnııli (li 

Y~11ıiı ·ti . ususi) - Beledi-
tkıotom ı aıye teşkilatını ve 
~ın - pi • makine ve diğer yan· 
h ..... zeın ı · · 

•Uc . e enn" yangın ma-. tınc ·· 1 ıçin b. surat e yetiştirmek 
fıb ır otomobil almıştır. 

aylık d d~ b mevcu arazozu 
elediy · · ca~d·ler emıze vermış ve 

h b - de arazozla sulanma-
D a~lanınıştır, 

enızli (H .. ) 
Y13 , ususı - 19 Ma-
. spor ve l"k 1tin b . . renç 1 bayramı 
~ırJıJcşc nınızde büyük bir ha-

ll ve .çalışma vardır 
OUfij .. " 

>'onu nu kutlulama komis· 
hazırı c;olc zengin bir program 

•mııtır. 

mazel Mileti çok sevmekte 
ve Madmazcl Miletin şarkı 
şampiyonu Madmazel İren 
Juglet ile çok derin dostlu
ğunu bir türlü hazmedeme· 
mekte ve kelimenin tam ma· 
nasile kıskanmaktadırl 

Patrik son günlerde bu kıs
kançlığı iyiden iyiye ilerletmiş 
ve bir gün Madmazel lren 
Jugletin üzerine atılmış, ba
cak, kalça, kol, omuz ve hatta 
gerdan ve yanak gibi derece, 

derece daha kolay ısırılacak 
yerlerin hiçbirisine ehemmiyet 
vermeden Madmazelin dudak
larını ısırmış ve... güzel du
dakların bir parçasını kopar· 
mıştır! 

Vakıa koparıl.m parça ehem 
miyetsizdir; hazik doktor ve 
operatörler imdada yetişmiş
ler, bu güzel dudağı tamir 
etmişlerdir. Fakat, Madmazel 
İren, f yarasının iyileşmesine 
rığmen eskisi gibi teganni 
edemediğini görünce çok mü
teessir olmuş ve çok sevdiği 
arkadaşı Madmazel Milet aley· 
hine 20,000 franklık bir zarar 
ve ziyan davası açmıştır. 

Fuara 
iştirak edecek 

devletler 
Bu seneki İzmir Fuarına iş· 

lirak edeceklerini şimdiye ka· 
dar bildirmiş olan hükumetler 
lngiltere, Sovyet Rusya, İtal
ya ve Yunanistandır. Mısır, 
Iran, Yugoslavya, Romanya, 
Finlandiya, HoJlanda ve Su
riyenin de iştirak için yakında 
cevap vermeleri muhtemeldir. 
Fuarda hummalı bir faaliyet 
devam etmektedir. Ciçek ve 
ağaç yetiştirme vıı: ekme, yo) 
yapma işleri hızlı bir şekilde 
ilerlemektedir. Mevcud 200 
paviyondan satılmıyarak kal
mış olanların miktarı 24 dür. 

Çankırıda hayvan. 
lar çoğalıyor 

Çankırı, 1-4 (A.A.) - 937 
hayvanatı ehliye sayımında 
yüz bine yakın fazlalık zuhur 
etmiştir. 

~ B. Muaşolini diyor ki: 

lillilWW ltalya'~yın~ ikiı~~di)#,~a _ H· 
Mezarda yeniden beralızme donmesıne 

v;~çınqdq ht11li 
bıltlendi 

Viyana, ı 4 (A.Ar) e""J Jn~: 
brukd-.n bilairiliyQr; dirilmek imkan yoktur 

Dilnkü ANADOLUda, kır· 
tasiyeci Lütfi namında bir 
gencin mezara konduktan ıon· 
ra dirildiği ve feryada başla
dığı, bilahare gene vefat ettiği 
hakkında bir şayia dedikodusu 
vardı.. Bir insanı, oturduğu 
yerde, hamama atılmış gibi 
buram buram terleten bu kor· 
kunç hadise, nihayet ömrüm
den bir geceyi çahb gitti. Ben 
hadiseyi, dün işitmiştim ve 
onun teferruatını, kabuslarla 

Huıuıi A1m•n treninin ı•r 
çiı taati 24 aaat ileri abadı' 
tından evelce bet vaıQn ~· 
londan mürekkep oldutu •Öyr 
lenildiği halde yalnıı. üç vaıoJ'\ 

uykuda seyrettim. 
Ölen, bizzat bendim ve be

ni çukura koymuşlardı. Neden 
sonra gözlerimi açınca ne gö· 
reyım: 

Üstümde beyaz, ince bir 
bez.. Bir hamle yaptım, bu 
bezi yırttım .. Vaziyeti kavrıya· 
mamıştım. Çünkü derin bir 
dalgınlık ve baygınlıktan ge· 
liyordum.. Bu defa, altımda 
bir yatak değil, rutubetli bir 
toprak, üstümde de namsiye 
yerine boydanboya bu kü
çük, korkunç odayı, yanlama 
tavan gibi örten tahtalar gör
miyeyim mi? 

- Mezar! Mezarl 
Diye bağırmışım. Beni der· 

hal uyandırdılar: 

- Ne oldu, acı acı bağır· 
dm?. 

Yiğitliği bırakmak isteme· 
dim, hiç, dedim.. Gözü köro· 
lası sanki çekeceğim varmış, 
derhal gene aynı kabusun de
vamı başladı. 

inliyordum. Toparlanmıştım. 
Omuzlarımla tahtaları ve onun 
üstündeki ağır toprak yükünü 
kaldarmağı tecrübe ettim, na· 
file; olmadı. Artık sesimin çık· 
tığı kadar bağırıyordum: 

- Beni kurtann.. Kurtarın 
beni!. 

Üstümde ayale. sesleri vardı .. 
Sesimi daha artırdım.. Uzak
tan uzağa bir eşek anırması 
buna cevab verdi .. Meğer me
zarımın üstünde, başıboş salı
verilen bir eşek geçiyormuş .. 

Ansızın bacağımda, şiddetli 
bir mrık duydum. Bir çıyandı 
bu!.... Köşede toprak yavaş 
yavaş çatlıyor ve bazı haşere· 
ler çıkıyordu.. Birkaç dakika 
sonra bütün vücudumu sar· 
mışlardı. Mukavemet edemi
yordum. Çünkü kımıldanacak 
yer yoktu .. 
· Artık bağıramaz olmuştum .. 
Üstümdeki tahtaların, topra· 
ğın ağır ağır yerleşmesi ve 
tazyiki ile gittikçe, alçaldıkla· 
rmı görüyordum .. Artık meza
rın havası da tükenmişti. Kendi 
çıkardığım zehirli havayı te
neffüs ediyordum. Kalbim şid
detle çarpıyordu. Damarlarım, 
derimin altına girmiş yılanlar 
gibi kıvranıyorlardı .. 

Haşereler, kulaklarımın içine 
girmişlerdi.. Nihayet gözlerimi 
de bulmuşlardı. Yavaş yavaş, 
sivri birer makkap gibi ıözbe· 
bcklerime saplandılar .. 

- Ölüyorum!. 
Diye mırıldandım .. 
Kalbimin durmasını bekli-

yordu:n .. 
Bir aralık , birşey kırılmış 

gibi, şöyle bir ses duydum; 
- Çıt!. 

Kalbimi ıörür gibi oldu. 
Delik bir balon gibi sönüver· 
mişti. 

Ondan sonra, simsiyah, de· 
ri11 bir uçuruma beyin üstü 

ltalyada kömiJr, maden veıair iptidai 
maddelerin bugunkü vaziyeti 

B, Massolini 
Roma, 15 ( Radyo ) - Bu 

gün 22 korporasyon murah
hasları senatoryom salonunda 
toplanmıştır. Bu murahhaslar 
800 kişidr.n mürekkeptir. içti· 
maa Bay Mussolini riyaset et-
mış ve: 

- 23 Martta irad ettiğim 
nutukta ekonomi planımızın 

anahatlarını bildirmiştim . Mak
sad iktısadi istiklaldir. 

f ptidai maddelerden maden 
kömürü temini ve şimendifer· 
ferin elektriklenmesi işi bu 
plan dahilinde yapılmaktadır. 
İtalyada 30,000,000 tonluk 
bir kömür havzası vardır. Bu 
sebeple çok seneler kömür 
ihtiyacından varesteyiz. 

Manganez ve alominyoma 
gelince, bu ihtiyacımızı da te· 
min ettik. Gaz ve benzin gibi 
ihtiY:açlar için Livernoda bir 
fabrika vücude getirdik; Ar· 
navutluk petrolları burada 
tasfiye c:dilecektir. Bu sayede 
yabancı müşteil maddelerden 
istifadeye başlıyabileceğiz. Sı
nai petrol istihsaline de çalı
şıyoruz. 

Selloloz ihtiyacını da yakın· 
da temin edeceğiz. Kauçuk 
fomülünü elde bulunduruyoruz. 

Mensucat işlerini de tanzime 
muvaffak olduk. Faşist dev· 
leti, bu maddeler üzerinde bir 
hükumet monopolu kurmuş 
değildir. Sadece bunları kon
trol etmektedir. 

Burada, murahhasları bu· 
lunan 22 korporasyon sanayi 
kudretimizi tamamlamak ıçın 
herveçhile çalışmıştır. 
.. ! ................ .. 

fırlatıldım.. Emsalsiz bir hızla 
düşüyor, düşüyor, düşüyordum .. 

- Bitti! · dedim - öldüm 
artık! 

Odamda, ağlıyan bir çocuk 
sesi cevab verdi: 

- Babacığım , ölmedin sen ... 
Hayır ölmedin.. Sen ölme ba
bacığım! 

Bu ses, üstüme, bir mezar 
ağırlığile çöken o kabusu kal
dırmıştı. Gözlerimi açtım .. Oğ· 
lum, karyolasından fırlamış, 
yanıma kadar gelmi~i. Kal
bim hala çarpıyordu. Oğlum: 

- Babacığım - dedi - sana 
ne olmuştu öyle!. 

Onu öpüb kucaklarken içim
den mırıldandım: 

- Kırtasiyeci Lütfiye bir 
vekalet yaptım ki, Allah düş· 
ınanıma vermesin. Çi11tdik 

ltalyaya harb ' zamanınaa 
zecri tedbirler konduğu vakit, 
ltalyan hükumeti, Badoğlionun 
mukavemet ve mukabele tel· 
grafı üzerine münferid ve 
mahsur bir halde kalmıf idi. 

Bundan başka cihan mat· 
buatı aleyhimize amansız bir 
propagandaya başlamış idi. 
Fakat ltalya, imparatorluğu 
kurmağa muvaffak olmuştur. 

Elde ettiğimiz büyük servet 
menabii l:>izi kahve, pamuk, 
yün ve hatta madenler ihti
yacından vareste kılmıştır. 

Bu servetlerden istifade için 
yol ve limanlar ihdas ettik, 
her müşkülü kaldırdık ve kal· 
dıracağız. 

Demokrat devletler, şimdi 
beynelmilel ticaret ve iktısad 
için Jiberalizme avdeti istiyor-
lar, fakat bizim için libera· 
lizme rücu artılc. mümkün 
değildir. Çünkü yarının har· 
bi, bizi berşeye hazır bir hal
de bulmalıdır. Otarşi :bizim 
için bir emniyet vasıtasıdır; 
müstakbel hayat ve ~zaferimiz 
için de elzemdir. 

Demiş ve şiddetle alkışlan-
mıştır. 

Monçuko kuvvetleri 
Eşkiyayı tenkile başladı 

Pekin, 15 (Radyo) - Man· 
çuko kuvvetleri, ilk defa ola
rak eşkiyaya karşı tenkil ha
rekatına başlamışlardır. 

salondan terekküb eden bq 
tren bu aabah saat 9 da iJtH• 
yona girmiştir, 

Servis va~onunda birçok 
jAvuıturyalı ve Alman ıabıta 
memurları bulunmakta idi, 
Bütün Avust11rya araziıind() 
trenin geçeceği hat boyunca 
fevkalade inzibat ve emniyet 
tedbirleri alınmıştı , 

İstasyon dahilinde ancak 
huımsi girif vesikasını hamil 
olan Alman kolonisi azaları 
bulunuyordu. Bunlar bütüu 
perdeleri inik bir halde bulu· 
nan trenden kimsenin inmedi· 
ğini görmeleri üzerine hep 
bir ağızdan B. Hitleri istemiş· 
ferdir. 

Bunun üzerine nihayet ge· 
neral Göring pencereden gö-
zükmüş ve B. Hitlerin trende 
bulunmadığını temin eylemiştir. 
Orada hazır olanlardan birinin: 

- Ne zaman gelecek: 
Sualine ise general Göring: 
-Gelecek, diye cevab ver· 

mi_ştir. 

Hususi Alman treni Vene· 
dikten dönüşte Salzburg yolu 
ile Almanyaya dönecektir. Dö
nüşün gelecek Pazar günü ol· 
ması çok muhtemeldir. 

Milano, 15 (Radyo) - Al· 
manya Hava Nazırı 8. 
Göring Venediğe gelmiştir. 

Ziyareti tamamen hususi ma· 
biyettedir. Uzun zamandanberi 
cenubi ltalyada bulunan ve 
istirahat eden zevcesini alıp 
memleketine dönecektir. 

Uyuşturucu Maddeler inhi
sarından: 

idaremiz 19.17 senesi afyon rekoltesini Türkiye Ziraat ban
kası vasıtaıile dötrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 

Alımlar mezkiir bankanın ~şağıda gösterilen şehir ve kasa· 
balarındaki 53 şube ve sandığında yapılacaktır: 

Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya, Merzifon, Gümüşbacı· 
köy, Çorum, Mecidözü, lskilip, Malatya, Adıyaman, Eskişehir, 
Sivrihisar, Mihaliççik, Kütahya, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, 
Akşehir, Yalvaç, Ilgın, Bozkır, Karaman, Beyşehir, Şarkikara
ğaç, Bilecik, Bozöyük, lnegöl, Geyve, Göynük, Orhaneli, Uşalr, 
Çal, Çivril, Kula, AfYonkarahisar, Bolvadın, Sandıklı, Yeni· 
şehir, Nallıhan, Emirdağ, Seydişehir, Konya, D~nizli, Aydın, 
Isparta, Eğirdir, Uluburlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. 

Mübayaa fiatleri şu suretle tesbit olunmuştur: 
Softlar : beher morfin derecesi 40 'kuruş. 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler : beher morfin de· 

recesi 40 kuruş. 
Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar beher morfin dere· 
cesi 35 kuruş. 

Morfini yüzde 12 den aşağı k•balar beher morfin derecesi 
30 kuruş. 

Satın alınacak afyonlann ibtidai muayenesi idaremizin alam 
merkezlerine göndereceği eksperler tarafından yapılacak v.e 
tarh ve tesellümü müteakip alakadarlara kilo başına berveçhı· 
ati miktarlarda avans verilecektir. 

Softlar 4. - TL. 
Temiz ve lconaksız toplanmış drogistler 4. " 
~orfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar 3. 

11 

2.50- .. Morfini yüzde 12 den aşağiya kabalar 
Bakiye afyon bedelleri lstanbulda yapılacak laboratuar tab· 

lilinden sonra azami sür'atla ve yine Ziraat bankaları vasıtası 
ile alakadarlara ödettirilccektir. Ekicilere afyonlarını bankaya 
teslim ettikleri tarihten itibaren hiçbir masraf tahmil edilmi-
yecektirl 

Mübayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal başla· 
nacak ve bu tarihler banka tarafından mahallen ilin olu••· 
caktır. 

Alım münhasiren 19.37 senesi rekoltesine ve halc:iki müstah
sıllara ait mallara tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü 
afyonlarla tüccar ve müstahsıl mallan kat'iyyen kabul edil· 
miyecektir. 

T emiı: ve konakaız olarak toplanmıt saf afyonlara daha yülC· · 
ıek fiat verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlannı temiı top· 
laması kendi menfaatları icabındandır. 



Snfa 6 .AN1\DOLU 
----~...-.-..~:.=.-=--

Numara - 17 Yarin: M. yAhan 

t ..................................... Iİll .... llİll~ ........ . 

JDoka bağırdı: . Anahtarı ver:,~· diyorum 
sana! .. Sevgilin bu odada ·saklıdır 

- Eyvah, bir şey var? 
Dedi ve pencereye '.doğru 

1 k<,ştu. Saray kapısında Doka· 
nın iki neferi duruyordu. De· 
nizde de Dokanm Gondolu 
gözüküyordü. 

Merdivenlerden ayak sesleri 
Y.aklaşıyordu ve Dokanm, yük
sek sesle: 

- Kat'iyyen!. .. Sinorinanın 
·odasında bir erkek bulundu· 
ğunu kat'ifllen 'kabul edemem. 
Evet, saT~a girmek, çıkmak 

yasaktır .. 
Dediği işitiliyordu,. 

Kiyara, Meçhul Korsana 
baktı ve sapsan kesildi: 

- Doğan!.. Doğan!... Bu 
bir faciadır, bir skandaldır. 

Meçhul Korsan, elini kılıcına 
götürmüştü .. 

- H"yır, ona dokunmayı· 

nız .. Yalvarırım sana Doğan!. 
Beni seversen .. 

Doğan, kararını çoktan ver· 
miş görünüyordu: 

Çarpışacaktı. Derisini paha· 
lıya mal edecekti. Ölürse bile, 
sevdiği kızın gözlerinin önünde 
ve dizlerinin dibinde ölecekti. 
Çok nazik bir saniye içinde 
bulundukları muhakkaktı. Ki
yara ise, onu kolundan yaka
lamıştı: 

- Hayır Doğan!.. İmkanı 
yok, bırakmam... Şuraya, şu· 
raya girl 

Ve, Kiyara, Doğanı adeta 
iterek, yatak odasmın bitişi· 
ğindeki hususi tuvalet odası
nın kapısına doğru sürükledi. 

Meçhul Korsan, kılıcının 

kabzesini yakalıyarak, ateş sa· 
çan bir çift gözle: 

- Fakat ben bunu yapa
mam! 

Dedi .. 
Yapacaksın Doğan, yapa· 

caksın, benim için... Aşkımız 
namına rica ediyorum.. Hatta 
emrediyorum .. . 

Doka merdiv,enleri tırmanı· 
yordu. 

- imkanı .yok, prensesin 
odasında b1r yabancı adam ha!. 

Kiyara titremeğe başlamıştı. 
Birdenbire kendisini şezlonga 
attı. Mümkün olduğu kadar 
itidaJine hakim ~örünmek isti
yordu. Meçhul Korsanın gir· 
diği tuvalet odasının kapısını 

kilitlemiş, anahtarını da kon· 
solun bir çekmecesine sakla
mıştı. 

Kapı şiddetle vuruldu: 
- Sinorina, açınız .. 
Kiyara kapıya yaklaştı ve 

tabii bir sesle: 
- Muhterem Dekadan rica 

ediyorum. Bir saniye müsaade 
buyursunlar da sırtıma bir şey 
alayım .. Genç kızların odasına 
en yakın akrabalara bile gire· 
mezler. 

Doka dişlerinin arasından 
homurdanarak cevap verdi: 

- Takdir ediyorum tabii 
sinorinal 

Ve, yanındakilere döndü: 
- Görüyorsunuz ki, Sino

rina Kiyaranın yanında kimse 
yoktur. Fakat ona bu iftirayı 
yapanı,,. ,şiddetle te'cziye ede
ceğim. Çünkü Dokalık ailesi· 
nin en asil kı7ının ismi ile \ . ')" . 
oyna~ı_ştır. lçeriy~ gireceğiz 
ve bir şey bu]amıyacağımız da 

muhakkak.. içinizden bir ka
çınız, onu tevkife hazırlansınlar. 

Zabitlerden üçü sür~tla ay-
' ' ırıl8ı ve icapı açıldı. Kiyara, 

rengarenk işlenmiş, eteği yerde 
süruk1enen bir gecelikle gö
ründü, karşısındakilerin yalın 

kılıçlarını görmemiş gibi ya
parak güldü ve Dokayı; 

-Buyurunuz muhterem Da· 
yıml 

Dedi. 
Hepsi biden içeriye daldı

lar ve biribirine baktılar. Do
ka, yaralanmış bir hayvan 
gibi bağırdı: 

- Ben size demedim mi?. 
Bunun imkanı olamıyacağını 

söylemedim mi?. Çıkınız ve o 
müfteri köpeği zincire vurup 
en derin bir zındana fulatınız. 

Zabitler, kılıçlarını kınlarına 

koyduktan sonra Dokayı sc· 
lamlıyarak çıktılar. 

Kiyara, kaşlarım çattı: 
- Fakat muhterem Doka, 

ne oluyoruz?. Bu ziyaretteki 
gayri nazikane vaziyeti... 

Doka, hiddetle ona doğru 
yürüdü ve gözlerini, gözlerine 
dikti: 

- Sus Kiyara, yalan söy· 
lüyorsun .. 

- Anlamadım .. 
Kiyara, sapsan olmuştu. 
- Hem de pek iyi anla

mışsındır. Söyle, onu nereye 
gizledin?. 

Kiyara, derin iniltileri hatır· 
latan bir ·sesle; 

- Ben mi ·diye kekeledi
ben, kimi gh~lemişiml. 

Doka, acı acı güldü: 
- Onul... Onu!... Sevdiğin 

erkeği? 
Doka, merhametsizce hii· 

cum ediyor, demekti.. 
- Beni aldatamazsın, söyle, 

nereye gizledjn onu?. 
Kiyara, kendini bir kanepe· 

ye attı: 

- Sözlerinizden bir şey 
anlemıyorum .. 

Doka, kılıcını, masanın Üs· 
tüne vurdu: 

- Meçhul Korsanı diyorum 
sanal.. O herif bu sarayın 
içindedir; anladın mı?. Ben 
sadece, ailemin şerefini kur· 
tarmak için zabitlerin gözünü 
boyadım, onları atlattım .. Fa· 
kat, o herifi her ne pahasına 
olursa olsun, inde yakalanmıı 
bir kurt gibi gebertmek iste
rim. Onu, imkanı yok bura
dan çıkartmıyacağım. 

Doka bunu söyler söylemez, 
eğildi, karyolanın altına baktı, 

sonra, büyük bir dolabı açtı. 

Ve bundan sonra da tuvalet 
odasına doğru yürüdü, kapıyı 
açmak istedi. Fak at kapı ki
litli idi: 

- Anahtarını veri 

Diye bakırdı.. Kiyara, taş 
gibi donmuş kalmıştı .. 

- Haydi diyorum sana!.. 
Bu odanın anahtarını ver .. 

- ·Fakat Doka hazretleri, 
bir genç kızın tuvalet odasın· 
da taharriyat yapmaklıtınız, 
sizin asaletinizle mütenasip 
değildir. Ben buna müsaade 
edemem.. Benim haysiyetimi 
ayak alhnaı alıyorsunuz.. · 

. Doka, başını salladı. 
- Siz müsaade etmiyebi· 

lirsiniz. Fakat ben \emrediyo
rum. O~kanin ~~mri, her şeyin 
fe~1nöe ·bir kanundur .. 

t 

Kiyara, doğruldu ve kaşla-
rım çath: 

- Tatbiki kabil olmıyan 
kanunlar ve infazı imkansız 
emirler çıkarıyorsunuz .. 

Dolca, hiddetle genç kıza 
doğru yürüdü: 

- Mahvolacaksın, rezil ola
caksın .. İnkar etmekliğine im
kan da kalmamıştır. Sevdiğin 
haydut, bu odanın içindedir. 
Ver diyorum anahtarı! 

Kat'iyyenl... Bir kadının hu
susi odasına tecavüz edilemi
yeceğini bilmelisin .. 

Doka kendine hakim ola· 
madı ve Kiyaray1 yakasından 
tuttu: 

O hususi odalar ki, kudsi
yet ve nezahatini, deniz hay· 
dutları çiğnemiştir. Namussuz
luğun melcei olmuştur. Bun· 
lan mı söylemekliğimi istiyor
dun.. Son defa emrediyorum: 

Anahtarı veri. Pişman oln· 
caksın .. 

- Veremem ve vermiyecc· 
ğim .. 

Doka, geriyedöndü ~ve pen
cereye doğru koştu: 

- Şu halde, seni mahvol· 
muş telakki ediyorum. iffet ve 
ismeti ile tanınmış olan Sino· 
rina Kiyara, artık ne hürmete, 
ne sevgiye layıktır ve Vene· 
dikte de oturamaz. 

Adamlarımı çağırıp kapıyı 
kırd ıracağım .. 

Kiyara, sendeledi .. 

- Haşmetmeabl... Sizi ne

zakete davet ediyorum.. Sizin 

gibi centilmen bir adamın, ha· 

misi bulunduğu bir genç kızı 

bu kadar zalimane şekilde 
çiğnemesine imkan yoktur. 

Doka durdu ve ona baktı: 

- Fakat, namus her şey

den üstündür ve bundan hiç 

bir zaman vazgeçilemez. 

Doka pençereye doğru tek

rar yürüdü.. Tehlike muhak· 

kaktı. Çünkü Kiyara, onun 
hiç de merhamet etmeden bu 

i.şi yapabilecek bir yaradılışta 
olduğunu pek iyi biliyordu. 

- Sona var -

Almanya 
Eski mUstemlekelerini 

istiyor 
Doseldort, 15 (Radyo) -

Almanyanın büyük müstamirat 

segisi merasimi fevkalade ile 
general Von Hesel tarafından 
açılmıştır. 

Bu müasebetle Hitlerin müs
temlekeler hakkındaki son 
beyanatı tekrar edilmiş ve bir 
nutukta: 

•su, boş bir söz değildir; 
tahakkuku şart alan bir mese
ledir. Almanya müstemleke
lekelerini mutlaka istirdat et
melidir. " Denilmiştir. 

'' I .... ~ . ,. . 

l z n1 i r l ile J, dün, hava şe-
hidlerini saygile andılar 

.., 
- 'IJaşı 2 'inci $ahi/ede -

leket ve 'millet için ne yap
mak, )azımgeldiğini gösterir, 
memlekete ve millete learşı 

1olan borcumuzun ne olduğunu 
öğretir. Bu mezarlar karşısında 
hazin hazin boynumuzu bü
kerken aynı zamanda vatana 
ve millete karşı olan vazife
lerimizi de hatırlıyoruz. 

Muhterem Şehidler! 

Siz mezarlarınızda müsterih 
uyuyunuz. Siz öldünüz, fakat 
isteğiniz, emeliniz ölmedi. 

Türk milleti buna kafildir. 
Kıyametin sonuna kadar biz 

sizin mezarlarınızın ebedi bek
çisi olacağız. 

Bu topraklara yad ayak bas
mıyacak ve kem göz de baka
mıyaeaktır. Bun. huzurunuzda 
ahdederiz, andiçeriz. (Sürekli 
alkışlar) 

Valimizin bu veciz nutkunu, 

bir manga askerin manevra 
fişeği ile havaya üç defa·ateşi 

takip etmiş ve alay, yavaş 
yavaş hareket ederek Şehid-

lerimizi selamlandıktan sonra 
merasim yerinden dönülmüştür. 

• "'.,. 
Manisada: 
Manisa, 15 (Hususi muha

birimizden)- Bugün Cumhu· 

riyet alanında Tayyare şehidle
rine yapılaıı ihtifal merasimi 
çok parlak olmuştur. · 

Daha sabahtan itibaren sa
ha bütün Manisalılarla dol
muştu. Tam saat anda önde 
askerler, mektepliler yerlerini 
almış ve başta ilbay Doktor 

Lütfi Kırdar bulunduğu halde 
Generallar, zabitan ve me
murin mevkilerine gelmişlerdir. 
Merasim çok hazin olmuştur. 
Hava Kurumu adına Rıza, 

Parti namına Azmi Ônakın, 
ordu namına da bir genç za
bit hitabelerde bulunarak şe· 
hid tayyarecilerimizi taziz ey· 

. 

lemişlerdir. Töreni müteakıb 
yapılan resmi geçid çok par· 
lak olmuştur. 

Ankara, 15 (Hususi muha· 
birimizden) - Kırık kanadlar 
günü olan bugün Ulus mey
danında hava şehidlerimiz için 
büyük ihtifal yapılmıştır. Me
rasimde vıakiller heyeti azası, 
saylavlar, asker kıtaları, ku· 
rumlar, mektPbler, esnaf mü
messilleri, binlerce halk bu
lunmuştur. Saat 11 de nıera· 
sime başlanmış, müteaddid 
nutuklar irad edilmiş, muzıka 
matem marşı çalmış, bir man· 
ga asker, üç defa manevra 
fişengile selam atışı yapmış 

ve sonra Atatürk anıtına l;lir 
şükran çelengi konmuştur. Va· 
ha sonra hava şehidlerimizin 

mezarlarına müteaddid çelenk
ler konmuştur. 

fstanbul, 15 (A.A.) - Tay· 
yare şehidleri ihtifali bugün 
saat 14 de Fatih parkındaki 

tayyare abidesi önünde yapıl· 
mıştır. Merasimde askeri ve 
mülki yüksek memurlar, Cum
huriyet Halk Partisi, Türk 
Hava Kurumu ve Türkkuşu 

erkanı, asker kıtalar•, muzika, 
izciler ve mekteblilerle büyük 

bir halk kalabalığı hazır bu
lunmuştur. 

Tam saat 14 de bütün şe
hirde bir ihtiram vakfe ve sü-

kiitu yapılmış, şehrin bütün 
düdükleri uzun müddet çala· 

rak bu hürmet resmine • işti· 
rak etmişlerdir. 

Türk hava kuvvetleri namı
na yüzbaşı Kemal, Hava Ku-

rumu ve Türkkuşu namına 
B. Rüşdü, Şehir namına Bay 

Cemalettin Fazıl ve Üniver
siteliler namına B. Bahadır 

tarafından söylenen nutuklar
dan sonra bir manga tarafın

dan havaya ateş edilmiş ve 
merasime son verilmiştir. 

!t..8:~• 
J ~ • ~ · • _ ;.ı.; ~ . ........ 
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ÖORsA 
OzUm satlşları ~ 

Ç. Alıcı K. S. 1'. f. 
95 EsnafBanka.10 50 11 J 
91 Vitel 12 50 13 f 
58 Ka. Taner 11 50 12 ~ 
35 Alyati 13 t5 

1 29 F. Klark 9 75 12 ~ 
22 M. J. Taran. 11 50 11 
15 Ş. Rıza ha. 14 14 
14 J. Kohen 12 12 ~ 
8 lıya Galami. 1 O 50 tO T. 
7 H. Alyoti 9 75 9 

374 Yekun 

433922,5 Eski satış 
434296,5 U. satış 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. K

4
· ~ 

40 inhisar 4 50 
183696 Eski yekun 
183736 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. J(. S 
138 Buğday 6 6 
160 Arpa 4 4 

21 M. darı 4 50 4 ~ 1 ~ 
.310 B. Pamuk 40 43 \j 

1584 Kilo Yapağı52 52 
169 Ken. Pala. 250 415 

Prag. Venedik 
Hava yolu açıldı 

Venedik, 15 (Radyo) ""' 
Yeni Venedik-Prag hava yol.0 

bugün küşad edilmiş ve bil' 
ltalyan tayyaresi postayı a~r 
rak Praga hareket etmiştır· 
Bir Çekoslovakya tayyare po5' 

tası da Venediğe gelmiştir. 

:; llll fi 1111' "'"'"' 111111111"'ilHl111111 ,, 

FOTO 
·oR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poS 

Temiz işçilik 
Hükumet civarı KaymakaJJJ 

Nihadbey caddesi No. 20 -
111111 111 il ı 111 il 111 111111111 111111111 111ilil111 ~ 
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ANADOLU Sayfa 7 

MAHKEMELERDE 

Cinayet, kuduz köpek 
Yüzünden mi olmuş? 

Şahidler, böyle bir şeyden ha-
berleri olmadığını söylediler 
~~·~~ada kahveci Remzi ve haberleri olmadığını söylemiş· 
lnec ~ öldürmekle maznun (erdir. Şahid Hayriye ise, ka· 
ı.,. ebmcdle suç arkadaş· sap Ahmedin hapishaneye 

"b•n.ın nıubakemelerı"ne du-n d'' t-ğ·· d 11" .. uş u un en e ı gun sonra 
r111ı· 

aind ız Ağırceza mahkeme· köpeğinin kudurduğunu, be-
celac~ 1evam edilmiştir. Bu lediye mıntakasına haber gön· 
ıncrni ~- ncc Mehmed getiril· derdiğini, gelen iki bekçi tr. . 
h ! 1 ve memleket hasta· rafından köpeğin öldürülmüş 
•neaınd k alt e te rar müşahede olduğunu söylemiş ve: 
ına alı 

dıkt nmış olduğu anlaşıl· - Köpek zaten kuduzdu. 
ıuçı:~ sonra mahkeme, diğer Bu köpeği maktul Kadri öl-
vaın ar~n muhakemelerine de· dürmenıiştir. Çünkü ben üç 
Ve e~ılmesini kararlaştırmış senelik kiracısıyım. Böyle bir 
B ~hıdleri dinlemiştir. Şahid şey olsaydı haberim olurdu. 
t; ehıncd Ali ve karısı Bn. Demiştir. Gelmemiş olan 
rıacer 
Ah ' maznunlardan .casap şahidlerin zorla getirilmelerine 
ıın:edI: kahveci Kadri ara· karar verilerek muhakeme, 
d' a. hır köpek öldürme ha· önümüzdeki hafta Cumartesi 
ısesınd k \J en avga çıktığından gününe bırakılmıştır. 

rla kaz_a_s-ın;;..._d_a işlenen 
cinayetin sebebi 

Maktul "Çoruklar-;m, ben jandım, iyi 
u mi oldu? ,, diye bağırmıf 

rla cos . .. . d b' 
otoınoh'l ~ . cdsı uzerm e ır Muhakeme, kararın tefhimi 
hled I(~ 1~1.n e arkadaşı Meh· için önümüzdeki sah gününe 
den t amılı sarhoşluk yüzün· bırakılmıştır. 
ren Ybanca kurşunu ile öldü- D ----
ke ~hya oğlu Alinin muha· ayaktan 

rnesınc d.. h z. un şe r imiz Ağırce· -1 ı · " ., f 
?rıiı~•hlccrne•inde devam edil· ae ıren ogre men 
u ... ır. Geçen celsede müddei· Suçlu Danyal AJtrır-
'&,luıni 'dd" 5 

hlaz 1 ıasını serdederek cezaya verildi .• 
nun n

4
unun Türk ceza kanunu· 
48 · Cumaovası dahiyesinin Bul-

bin k mci maddesi muci- gurca ki)yünde öğretmen Bay 
0 n ~ asden katil suçundan Hüseyin Cahid, vaktile köyde 
edilıne:sin~?\e hapse mahkum Gençlerbirliği adında bir bir· 
ınaz 1 ıstemişti. Bu celsede lik teşkiline teşebbüs etmı' c, 

nunun v k'I' "d f " Yap e 1 ı mu a aasını bu yüzden çiftlik müsteciri 
bul ınıı ve hadisede katil kasdı Bilal oğlu Danyal kendisini 
buı:nınadıtını, aynı otobilde fena halde dövmüştü. Hüseyin 
lutnı::n ~clciz kişinin biıibirini Cahid, bu dayağın tesirile deli 
tarını Y ~ ıfadeler vermiş olduk· olmuş ve tımarhaneye gönde-

soylcmi• ve· rilmişti. Bir vatandaşın malul -a " · 1ıcı b "b· unlar iki ortaktı batta a masana sebebiyet vermek 
ın ırin · ' suçundan Danyal ve kardeşi 

huıu ın mallarına tasarruf Hiiseyin aleyhine sorgu hakim· 
leriy~:ı:~:ı bi~~. ~üs.amaha gös- liğince yapılmakta olan tabki-
larında h' ·. oy e ıken ve ara· kat neticelenmiş, Danyalin 
ken kar ıçhar anlaşmazlık yok· Türk ceza kanununun 456 ıncı 
hitlf!rde~ k~~dı nasıl olur. Şa- maddesinin üçüncü tıkrasına 
lin t b bırı, Mehmed Kimi· göre Ağırceza mahkemesine 

_a ancadan yaralanınca: sevkine, Hüseyinin de men'i 
D· Çocuklanm. muhakemesine karar veril· 
..!_Yey batırdığını, diğer biri: miştir. 
D andım! Kavakdere cinayeti 
-c1iğini, başka biri de: Seferihisar kazasının Kavak· 

ştc bana kıydın!. dere köyünde Ayanoğlu Ha· 
Dediğ' . d sanı öldürmekle maznun muh-

hliştir. ~nı .. uyduğunu söyle- tar lsmailin muhakemesine 
ayrı söyk so~Ie~ neden ayrı dün şehrimiz Ağırceza mah-
otornob 'ld nmıştır · Herhalde kemesinde devam edilecekti 
adaın kı il c bulunanların hepsi fakat maznunun vekili Ba~ 
deh . a. 1 1 sarhoştu. Birer ka- Hulusi gelmediğinden müda-

ıçtıkleri · .. )" f 1 ların k' . ~ı ıoy uyorlar. Bun· aa yapı amamış, ve muhake-
başlc"fbı~ısı doktor, kimisi me başka güne bırakılmıştır. 
"•rd~ 1 Fdır. lç~imai mevkileri 
aöyı· r. azla ıçtiklcrini tabii 
f 

1Ycınczler Ha · t · · . •'-at · rıç en ışıttım 
11: tev 'k ' 

mobil ~1 edemedim. Oto· 
fişe e kbırer kiloluk dört beş 

ra ı alın t B oto- b' mış ır. unlar, 
a&.10 ıldc m-t d' .. 

hliştir b . .u cma ıyen ıçıl-
ları ' ellcı ıışe açıhrken man· 

lllaznun b o d un aşına çarpmış 
8 lehe .. ı b' ' llıııt vvur e ırşcy yap-

"•rdır, belki hadisede tahrik 
ır. 

fa) Mückkilime müteaddid de
ar sordum:i 

D ~u iş nasıl oldu?. 
cdım d . b cevab ' aıma ana verdiği 

ıu olmuştur: 
-H· rı. ıç hatırlıyamıyorum. 
ou v . 

led k azıyet karıısında hidi-
~k ~til _kasdını kabul et-

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilu 

Cilt ve Tenasül hastahk 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tt>:lefon : 3479 

Güzelyalıda Recaizade ve 
Selamet sokakları ile mah· 
dut köşebaşında 427. 7 5 
M.2 bir arsa ehven fiatle 
satılıktır. 

Talipler T. M. C. resmi 
ilan işleri bürosunda Naci 
Toka a müracaatları. 

Manisa vilayeti daiıİıi encüme
ninden· 1432 

Manisa Memleket hastanesine 937 mali yılı içinde·· alınacak 
aşağıda cins ve mikta~ı yazılı malzeme ~çık eksiltmeye konul
muştur. 

Cinsi Azami Muhammen kıymeti Muvakkat teminat 
miktarı 

Ekmek 15000 Kilo 
Koyun eti 8000 ,, 
Yoğurt 6000 , , 
inek sütü 7000 ,, 
ince şeker 1200 ,, 
Tosya pirinci 1400 ,, 
Pirine unu 300 ,, 
Urfa sadeyağı 400 ,, 
Ayvalık zeytinyağı 400 ., 
Muhtelif sebze ve meyva mik· 

Kuruş santim 
10 00 
45 00 
15 00 
10 ()() 
26 65 
22 50 
40 ()() 

100 00 
60 00 

Lira kuruş 
112 50 
270 00 
67 50 
52 50 
24 00 
23 63 
9 00 

30 00 
18 00 

tarı kaimede yazılıdır. 93950 00 70 47 
2 - Eksiltme Mayısın 21 inci cuma günü saat on buçukta 

Manisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarları yukarda yazılıdır. 
4 Eksiltme şartlarını öğrenmek istiyenlerin eksiltmeye 

başlanacak zamana kadar Encümeni vilayet kalemine 
ve eksiltmeye gireceklerinde muayyen vakıttan evvel 
muvakkat teminat mektup veya makbuzlarile vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 11-13-16-19 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

100 ton mutahhar Avrupa 
\1 pamugu 1423 

Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yukarda miktan ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 21/5/937 cuma günü saat 14 de pazar· 
lık ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 
lira ve 2490 No.lı kanunun 2 ve 3 ücü maddelerindeki ve!laikle 

Karşıyaka deniz banyo ve 
gazinosu açılmıştır. 

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

Armudlu Belediyesinden: 
Miktarı 

20 Ton motorin 
35 Teneke maki na yağı 1 sıfır 

35 " " " 2 " 
20 Beyaz gaz 
Armudlu belediyesinin elektrik motörünün bir senelik ihti

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

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

lzmir Komutanlığı ilanları 
fzmir Mst. Mv. sat. al. ko. dan: 
1 - 90 ton muadili l 21,934 litre ita 395 ton muadili 

535, 158 litre 77 oktanlık benzin pazaalıkla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (139141) lira (08) kuruş olup 

3 
ilk teminat parası (8207) lira (06) kuruştur. 
ihalesi 19 / Mayıs/ 937 çarşamba günü saat (15 te M. 
M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi (696) kuruş mukabilinde M. M. V. ut. 
al, ka. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. sat. al. 
ko. da hazır bulunmaları. 12 17 1454 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 90 kuruş olan 50000 tane 

kar gözlüğü kapalı zarfla almacaktır. · 
2 - Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna müracaat etmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 3375 liradır. 
4 - ihalesi 3/6/937 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evvel Ankara M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

18 30 16 1 1192 

Türkiye iş ve Ziraat banka
ları üzüm kurumu Ltd. şirke
tinden: 

Müessesemizin uzum ve incir işletmesine ait depolarından 
birisinde ycpılacak olan ilave ve tadilat işleri pazarlık usulilc 
ihale edilecektir. Taliplerin Saman iskelesinde iş hanındaki 
büromuza müracaat ederek proje ve şartnameyi görüp 24·5· 
1937 tarihli pazartesi akşamına kadar tekliflerini bildirmeleri 
lüzumu ilan olunur. 16 18 

Manisa C. Müddei umumili-
mezkor gün ve saatte komisyona müracaatları. 12-14-16-18-19 "• d 
B• • • k • •1 gın en: 

lrlnCI mınta a tapu SiCi mu• Manisa Merkez Ceza evının 1/6/937 senesi iptidasından 31· h f 1 l v d • 5/938 gayesine kadar bir senelik ihtiyaca beheri 960 gram a z ıgın an. 165000 adet ekmeğin temini için dairemizde mahfuz şartna· 
Seydiköyünün Tırazlı mevkiinde gün doğusu zeytin tepesi 

gün batısı yağcı mezarı kıblesi karlı çardak poyrazı akçamlar 
ile çevrili bir parça arazi altmış senedenberi Veli oğlu Meh· 
medin senetsiz olarak tasarrufunda iken 336 senesinde ölme· 
sile varis olarak iki oğlu İbrahim ve Mehmet ile kendisinden 
evvel ölen Alinin oğlu Kerim ve gene kendinden evvel ölt-n 
Velinin oğlu Veliyi terkettiği ve işbu gayri menkul mezkur 
varislerin ayni şeraitle senetsiz olarak tasarrufunda bulunduğu 
mıntakamıza ibraz edilen ilmühaber münderecatından anlaşıl

mış olduğundan işbu gayri menkulün tasarruf sebepleri hak· 
kında 26/5/937 çarşamba günü tahkikat yapılacağından bu 
gayri menkul üzerinde her hangi bir hak iddia eden varsa 1 O 
gün içinde mıntakamıza veyahut tahkikat gününde mahalline 
tetkikat için gidecek memurumuza vesikalarile birlikte müra· 
caat etmeleri bildirilir. 1491 

me mucibince alım satım kanununa tevfikan kapalı zarf usu· 
lile ihalesi 20/5/937 perşembe günü saat 15 de icra kılına
cağından taliplerin % 7 ,5 teminatı muvakkatesini havi kanun 
ve şartnamenin kabul ettiği şekilde makbuzlarile y~vmi mez
kfüde saat 14 de Manisa C. müddei umumiliğinde teşekkül 
eden komisyona zarflarını vermeleri ilan olunur. 16-18-l 9 1497 

iz mir: 
inhisarlar başmüdürlüğünden 
17/Mayıs/1937 tarihinden itibaren tütün, müskirat ve barut 

beyiye tezkerelerinin d~ğiştirilmesine başlan~ca~tır. 
Değiştirme müddeti 1/Haziran/1937 ~e .. b.ıtmış ola.~aktır. 
Bayilerin bu müddet zarfında başmudurıyete muracaatları 

ilan olunur. 

" lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

••• 
MEVSiM DOLAYISILE YENi ÇIK.ARIT.AN KUlIAŞLAR 
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Piyasaya çıktı 
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Toptan fiatler; 
Mutfak tuzları: 50 kilo. 
luk cuvalda kilosu: 4 KU 
RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta ( 1 ve 1/2 kilo
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUŞ 02 SANTiM 

Çeşme Ziraat bankasmdallS 
Çeşme Ziraat bankasının ılıcadaki dört oda bir salon~ 

mutbak bir çamaşırhane 160 metre murabbaında avlusu 7, lll 

temil banyolu evin l /61937 tarihinden 1/10/937 tarihin' g 
dar dört aylık icarı 28/4/937 gününden itibaren 21 gün t e 
detle açık artırmağa çıkarılmışbr. Siirülen pey haddi layik~ d 
rüldüğü taktirde 18 151 937 pazartesi günü saat 16 da, jj 
lesi yapılacağından taliplerin Çeşme Ziraat bankasına ın~rl"' 11 
atları. 4 8 12 16 1343 

Bütün dünyaca tanınmış 

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

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

M. TEVFiK BA YKENT JA 
' ' lzmir inhisarlar başmüd• 
lüğünden 

Baş müdürlüğümüz yanındaki depoda mevcut 30 b 
1268 kilo tütün pazarlıkla satılacaktır. 

Tamamının bedeli muhammeni 199,26 teminatı 29,89 
dır. isteklilerin pazarlık gününden evel tütünleri görmel 
t~minatlarile 25/5/937 günü saat 15 de Baş müdürlü 5 
deki komisyona gelmeleri. 12 16 14A 
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Piirı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararaızdır ki gebelere, kalpı 
rekleri rahatıız olanlara bile Doktorlar bunu tavıi~e ederler. 

v 


