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• 
isyanının tenkili için esaslı 

tertibat alınmıştır 
~AY 1 S g 3 7 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 1'elefon: 2776 

r Arnavudlukta çıkan ihtilal Romanya gazeteleri, hakkımızda dostça yazılar yazıyorlar 

Hariciye Vekilimiz T. R. 
.Aras, Romanya kralı tara

fın dan kabul edildi 
b 

iki mühim 
kanun 

Kamutaya verildi 
Ankara, 17 (Hususi) -

Büyük Millet Meclisine 
verilen iki mühim kanu
nun müzakeresine başlan
mak üzeredir. Birincisi, 
hergün inkişaf etmekte 
olan sanayileşme hareke
tinin icab ettirdiği işçi 
unsurunu yetiştirmek ve 
ikincisi de büyük sanayiin 
kuruluşu karşısında küçük 
sanayii korumak ve teş

kil atlandırmaktır. 

HükCimet, asilerin tenkili 
için seri tedbirler aldı -İsyan, eski nazırlardan Etem To-

to tarafından idare edilmektedir 
göre, hükumet, asileri tenkil için 
l.ıütün tedbirleri olnuşur. 

Arnavmlluk Ajansının ,·crJiği 
en son Lir habere nazaran, Adun· 
yadan gönderilen lıükOmet kuvvet· 
leri, ihtilalcileri hezimete uğratmış, 
ricale mecbur etmiştir. 

ıf 

Tataresko, 
edecektir 

yakında 

Kanuna göre, işçi ve 
kalfa adedi güzü geçen 
müesseseler müstakilen ve 
bazıları da bfrleşerek 
lmüştereken kurslnr aça
caklardır. 

/( üçük sanatların hima
yesi hakkındaki kanun, 
bunları on bir gruba ayır
makta ve mühim ahkamı Eski nazırlardan Etem 

llükı1met kuvvetleri, ilıtiliilci· 
leri takilı etmektedir. Etem Toto· 
nun knrde~i Jsmet Toto, son rar· 
pı~nıada ölmüştür. Egcri \illiyet inde 
hükümet km...,·cıle.ri ileri harekata 
başlamışlardır. 

Tirııo, 1 i (A.A.) - Arnavutluk 
Telgraf Ajansı, AYlunyadan gönde· 
rilmiş olan hiiküıııct kunetlcriniıı 
asileri hezimete uAratmı~ oldukla· 
rıııı bild.irıııektrrlir. Asiler lrnli ha· 
zırda hü) ıik Lir peri~aıılık içinde 
l:İcat etm~kte ,.c lıükt"ıınct kunet· 
lcri tarafından pe~leri ıakiL olun· 
maktadır. 

ihtiva eylemektedir. · \. J t~tanbul, 17 (Busu i) - Arna· ---M--u····J.--d--e-!____ nıdluktaki isyan gittikçe büyü· 
mekledir. Eski l\"nnr Etem Toto· 

'l'iran, l 7 (A.A.) - Asilerin 
rei leriuin kardeşi İsmet Toto bir 
müsademede maktul dü)müştür. 

Egeri vildyetinde hükumet kuv· 
vetleri ilerlemekte Ye diğer eyalet· 
lerde tam bir sükfuı hükOm sür· 

mektedir. 

Romanya Hariciye nezareti binası 
ıüz ettirmekte ve Arasm Ilükreştcn 
gidişini büyük ehemmiyeti lıniz 

bir tezahür olarak telakki e~ le· 
mektedir. 

• 
iki vapur 

ye Hariciye Vekili ll. Tc\·fik Hü~
dü Arasla Homanyn ricali arasında 
llnrieiyc nezaretinde \ 'ukubulan 
mükfılemclere büyük ehemmiyet 

- Sonu 3 ncü sahifede -Bükreş, 17 (Radyo) - Türki· ısmarlandı · 
Lozanda Türk talebe ce- Mukavele~amesi de 

miyetinin kuruluşunun 
! ~~ 25 inci yıldönümü 

si siz. 
Bundan sonra B. 

Türk talebesinden 
bahsettikten sonra: 

Mersiye 
sitayişle 

- Türk şeflerinin nasıl ça· 
lıştıklnrını, Türk milletinin me
- Sonu 6 ıncı sahifede -

imzalandı 
İktısad Vekilimiz Bar Celal 

Baynr, körfez \'apurlarında şehrin 

hiı;settiği ihtiyaçla yakıodan altika· 
dar olmııo ve iki vapur sipari~i 

keyfiyetini nihayet tahakkuk ettir· 
miştir. 

Vapurlan K rup fabrikası in~a 
edecektir. :\foka vele, İktıead Ve ki· 
limizle fahril..anın nıiimeı;sili Bay 
Suha Fnılı arasında, 14 Mayı~ta 
i mzalanmı~tır. 

Aynı müeeees(', Akay idaresi 
için de iki npur yapacaktır. İz. 
mire aid vapurlar, mazotla müte· 
haırik, çift u kurlu ve iOO k.i~ilik 
olacaktır. Saatleri l 2 mildir, lıir 

ene sonra teslim e(lilrreı.ti r. 
Haber aldı~ıımıa göre, Kıra· 

buruna \'11pur i,letınek: mel!l'lcııi 

yeniden tetkik edilmektedir, 1 u 
taeanur ku·netliılir. l.'aL;at henüz 
iktısad \'ekUlcti ile Jzınir liman 
idare~i ara ıuda muh:ıberı•si cereyan 
etmektedir. 

Yeni büdce , 
Encümence tesbit edildi 

Ankara, 17 (Hususi] - Y l'llİ 
büdçc kanunu, Lüdçe enciimeni 
mazb&ı.a~ilc lıa,.ılnrak Büyük )lillet 
Meclisi azasına dağıtılmıştır. 

füıcümcn büdçeyi, lıükl'ımetin 

teklifinden bir buçuk milyon lira 
fadasile masrafı 231 milyon 1 7 hin 
776 ve varidatı da 231 milyon 20 
bin lira olarak teshil t•ylcmi~tir . 

• YAKINDA 
"Gizli Cihangir,, 
Amerikalı muharrir Nik

Kobsun son ve meşhur eserı. 

Tepeden tırnağa kadar 
silahlanmak-Rakib devlet
ler arasında iki güzlü si
yaset-Muahedelere ·hainlik
Görünmez bir kuvvet-Gizli 
cihangir i~ başında/ 

Bugünlerde ANADOLU sü
tunlarında çıkacak olan bu 
romanı, çok büyük bir alaka 
ile karşılıyacağınıza hiç şüphe 
etmiyoruz. • 

nan kumnndaki asi kuvvetleri, Er· 
geriyi ıaptetmi~lerdir . 

Bclgrad, 17 (Radyo) - Tirnn· 
dan gelen haberlere göre, Arvn· 
vudlukta isyan çıkmı~tır. lhtillili, 
ııabık nazırlardan Etem Toto idare 
etmektedir. Üç gündenberi devam 
eden ilıtilnl, bütün tedbirlere rağ· 
men bastırılamamıştır. 

Asiler üzerine aevkedilen jan· 
darına müfrezeleri her.imete uğra· 
mıolar, bir jnndarmn zabiti maktul 
düşmüetür. İbtillilçiler bütün tele· 
fon tellerini kcsıni~ bulunduklann• 
dan, ibtilnl hakkında faıla tafsiliıt 
alınamamaktadır. 

Tiran, 17 (Radyo) - Arnavod· 
luk matbuat büroııunun tebliğatına 

İhtilal hnreketi komüni.zme mü· 

tema)ildir. 
Tiran, 17 (A.A.) - Arnavud· 

luk matbuat bürosunun lıir tebli· 
ğine göre, geçen gece ~ski Bakan 
Etem Tutonun idare ettiği bir ih· 
tilalci grubu ile jandarmalar ara• 
sında bir müsademe olmuştur. Bir 
jandarma zabiti ölmüetfir. 

Hükiı.met isyanı tenkil için 
icab eden bütün tedbirleri almı§tır. 

İstanbul, l 7 (Hu usi) - Ama• 
vudluk Ajansı, Lyanın bastırılmak· 
ta olduğunu \'C hük<ı.mctçe lazım 
gelen bütün tedbirlerin alındığını 

bildirmiştir. 

Galatasaray 2 - Beşiktaş 2 
Güneş 6 - Ankaragücü 1 

Fener 3 - iic;ok~ 3 .. ·-.. 
Uçak güzel bir oyun çıkarmakla 

beraber çok şanssızdı. 
-~~~------------~-Doğan spor •• Gençlerbirliği maçının 

tekrarı kararlaştırıldı. 

Yukarıda Fenerliler Üçok kalesi önünde, aşağıda 
Doğansporlular, Fener kalesini sıkıştırırken. 

Pazar ı;ilnü yapılan Üçok·Fe· nana rağme°:, . şanssızlık '°e bazı 
nerbahçe maçı, fzoıir sahasında hataların tesırıle oyunu 3.3 bera· 
seyrettiğimiz diğer iki memleket bere bitirdi. Fe~ıer de hu eurt"tle 
maçlarının sonuncusu oldu ve dört kat'i bir mağl<ıbıyctten kurtulmuş 
beş bin k.ioilik lıilyük bir kalabalık oldu. 

b 1 d 
Üçok, nya~ındao sakal buluonn 

u on u. • 
Üçok, bAkim ve gilzel bir oyu· - Sonu 6 ıncı sahıf ede -
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~~
~ll\t'Q 

Bir masada duyduklarım 
Dneıli bulunduğum yük ek bir aile evinde koououyoruz. Kadınlı, 

erkekli içiyorlar •• İçkinin, esas itibarile bir iıiyad, ve bir ihtiyaç halinde 
kullanılmasının en şiddetli alcyhtadanndanım. Fakat hazan içkinin gıda 
Yeya bir eğlence olarak kadınlı erkekli alınmaeında fayda bile bulurum. 
Bunu piakolojik sebcblerc atfederek ı;6ylüyorum. Bizde içkisiz eğlenme 
iliyad ve tt!rhiyesi çok gecikti~i ve gecikeceği için, aydabir. oôyle samimi 
aile meclislerintlc, nezahet ve eğlence içinde, allı.ol kullanılabilir .. 

Söz arasında bir kadın, yan sarhoş nziyette, çocaldanmn oyuncak 
isteklerinden uzun uzadıya eikiiyct etti. O sözü bıraktı, zcvd haıladı. 

O da aynı şeyi söylüyor: 
- Bıktık, u~andık .. Hep oyuncak i ter dururlar. 
Yakınılan tanıdığım bu çiftin milııaadelerini alarak, şu tikrayı 

yazdım: 

llııba, genç, müne\•\·er, çok kazanan bir erkek .. Evine otomobille 
1 

,oür, siJcr. Gayet eık giymek mutadıdır ve herak§am, zengin. bir içki 
l!lofrası başında oturub fa ·lı, kumar masasında tamamlamak da itiyaılları 
arıısındııdır. 

Ana, lüks bir osyete tipidir. lleray yalnız berberine verdiği para, 
onbeı liradan santim a~ağı değildir. Milsaade ettikleri için daha ıerbeıt 
yazacağım : 

Kocası kumar11 geceleri oynar. O ise gilndüderi, üğlo uykusundan 
ı;ooru da cm ali ile beraber gene kumar mneaeıoın bnıındachr. Dudakla· 
rmda, yüksek fiaıli bir sigarayı tellendirerek •• 

Bayauıının ayakkabısı, on beş liradan a,ağıya dolaomaz ve dolabındn 
hiç olmazsa on beş çift ayakknbı vnrdır. Yani, iki küçük kunduracı dük· 
kanının ıermayesinc yakın birşey .. 

Elleri sıcak suyu, ancak banyoda tatmıştır. Avuçlarının içine, ütü 
apı geçmeıuiştir. Yalnız tırnaklarına yapılan ınnwıfla mekteb himaye 

heyetleri, nyda iki çocuk doyururlar. 
llu bayanın aylık sinema, moda mecmunlarırın masrnfı, hoı lirayı 

buluyor tıanıyorum .. Fakat içindekileri, uzunuzadıya ve dikkatle okudu
ğunu dn görmedim. Fakat ileri gittimse beni affetsin .• 

1ote böyle J,ir çift, çor.oklarını terhiyede, onlann zihni inkişaflarını 
takviyede, milşaheJelerini ve araştırmalarını artırmakta kendilerinden 
çok mühim rol oyoıyan oyuncağı fazla görüyor ve ondan tikAyet 
ediyorlar. 

Hayret etmemek imkônsızdır! .. Azab duymamak da muhali. 
Oyuncak, çocuğun fikri gıdasıdır. Zengin olanlar, sefahatlerini oyun· 

caktan üstün tutarlarsa, vay fakir yavrucuklarımızın haline! .. 

En bUyUk [otel 
Arz üzerinde bulunan 'en • 

büyük otel Şikagodadır. 
Bu otelin tam 3000 dairesi 

vardır. 
Avrupanın en büyük oteli 

de Londradadır. Bu otelde 
ancak 100 karyola vardır. 
Kalp hastahğı ve zehirli 

örümcek 
Amerikalı bir doktor, ze· 

hirli örümceklerin kalp hasta· 
lığını iyi ettiklerini keşfetmiştir. 
Bu doktora göre, küçük fakat 
zehirli örümceklerin kurutula· 
rak istihsal edilecek tozları 
sayesinde kalp buhranları he
men geçmekte imişi 

Kutu merakı 
İtalyada Kaença kasabasın· 

da Cozepo Donati isminde 
bir adam ölmüştür. Bu adamın 
bilhassa kibrit kutusu topla
mak hususunda büyük bir 
merakı varmış. 

Yirmi beş sene devam eden 
bu merak sayesinde bu dam· 
cağız 25 bin kutu toplamıştır. 

Bu kutuları niçin topladığını 
kendisi de bilmemekte imiş! 
KUçUk yaşta evlenmek 

Bir vakitler bizde de ~öyle 
idi ya .. Bereket medeni kanu· 
na .. Şimdi 18 yaşına girmemiş 
olanlar evlenemezler. Fakat 
Bulgaristanda 13-14 yaşmda 
evlenenler hiçbir zaman, hay· 
retle karşılanmazlar. Fakat 
Gostuvar şehrinde F ostik Is· 
mailoviç isminde bir delikan· 
lmın 6 yaşında nişanlandığı 
hayretle karşılanmıştır. Gelin 
ise.. Yirmi yaşında imişi 

Sof ya gazetelerine göre, bu 
garip nişanlanma, para ve 
servet sarfmdan doğmuştur. 

Kolay piskoposluk! 
Amerikada Los Anjelosta 

yeni bir "ilahiyat encstitüsü,, 
açılmıştır. 

Saime St!di 

Bu enstitüden icazet alanlar 
piskopos olmaktadırlar. 

Enstitünün dersleri muha· 
bere ile verilmektedir. Birinci 
devrenin posta masrafı 3 do· 
lardır. ikinci ve sonuncu dev· 
re de gene 3 dolar bir posta 
masrafına muhtaçtır. Bunun 
için 6 dolar veren piskopos 
olabiliyormuş! 

Tuhaf bir ziyafeti 
Budapeştede çok garip bir 

ziyafet verilmiştir. Bu ziyafeti 
veren zengin bir adamdır; 
ziyafetin sebebi de bu zengi· 
nin tek çocuğunun bir köpek 
tarafmdan boğulmaktan kur· 
tanlmış olmasıdır ve ziyafetin 
davetlileri de sadece 300 kö· 
pektir! 

Bu ziyafetin köpeklere ve
rildiğine ve ziyafetin baş ye
meğinin de et ve kemik oldu
ğuna göre, acaba intizamı mu· 
hafaza imkanı olmuş mudur? 
Peşte gazetelerinde bu husus· 
ta malumat yoktur! 

Zelzele 
Evelki sabah 5,35 te şehri· 

mi'l:de cenuptan şimale doğru 
hafif bir zelzele olmuştur. 

r 
Bugün doğacak 

çocuklar .• 
Güneş \'C zilhrenin tesirlerilc 

iyi ve müsııi<l bir §ekilde ba§lı· 

yacak olan gün, öğleden l!IODra 
zulıalin bir müdahaleai ile fena· 

}aşacaktır. Üğleden sonra yapıla· 
cak işlerden bayır yoktur. Akeam 

aile kavgaları ,.c bazı facialar 
olacaktır. 

Bugün doğacak çocuklar, ıeki 
,.e faal olacaklardır. Hayatta mu· 

var fak olnıalıırıua yalnız şanelan 

manidir. Kızlar, kolay koca bula· 

caklardır. Aile ocakları devamlı 

o lam ıyacaktır. \... ________________ __ 

ANADOLU 18 Mayıe 937 ~ 

Alsancak camii ---... ··~·--.--
Proje umum ~müdür. 

lüğe gönderildi 
f zmir Evkaf müdürlüğü tara

fından Alsancakta on bin lira 
sarfile bir cami inşa edilece
ğini yazmıştık. Büdçede bu 
inşaat için lazımgelen tahsi· 
sat ta ayrılmıştır. Hazırlanan 
proje, Evkaf umum müdürlü
ğünce tasdik ve iade edildik· 
ten sonra camiin inşasına der· 
hal başlanacaktır. 

Bir kadın 
Hapishanede mer. 
divenden düşmüş 
Sarhoşluk yapmak suçun· 

dan meşhud suçlar kanununa 
göre muhakeme ve mahkum 
edilen Bn. Düriye Leman 
adında genç bir kadın, dün 
hapishanede kadınlar kısmında 
bir kaza geçirmiş ve merdi
venden düşmiiştür. Ağır ya· 
ralanan kadm derhal Memle· 
ket hastahanesinde mahkum 
ve mevkuflara aid kısımda 

tedavi altına alınmış ve müd
deiumumilikçe hadise tahkika· 
tına el konmuştur. 

Dünkü ;1ağmur 
BUtUn mUstahsılları 

korkuttu 
Dün hava birdenbire yağ

mur bulutlarile örtülmüş, bü
tün bağcılar ve sebze bahçe
leri sahipleri, büyük bir endi· 
şeye düşmüşlerdir. Hatta tar· 
lada kemale gelmiş ekinleri 
bulunan müstahsıllar da ekin· 
lerin yere batmasından kork· 
mağa ·başlamışlardır. Fakat 
yağmur pek hafif ve zarsız 
geçmiştir. ----Dr. Rifat Halil 

Doktor operatör Bay Rifat 
Halil 19 Mayısta An karada 
yapılacak büyük bayramda 
İzmir Etibba odasını temsil 
etmek üzere dün İstanbul tari· 
kile Ankaraya gitmiştir. 

B. Fahri Soydinç 
B. Seyfinin avdetine kadar 

vek~Uet edecek 
f zmir gümrüklerine bağlı 

olan Akdeniz kıyılarındaki 
gümrük idarelerini teftişe gi· 
den Başmüdür B. Seyfi Ay· 
dının avdetine kadar Başmü
dürlük vekaletini ldhalat Güm· 
rüğü Müdürü B. Fahri Soydinç 
ifa edecektir. 

Tayinler 
lzmir kazanç vergisi komis· 

yonu azasından Bay Muzaffer, 
lzmir muamele vergisi hesap 
mütehassıslığına tayin edil
miştir. •Yerine şehir meclisi 
azasından B. Sıtkı Ôzener 
seçilmiştir. 

Jimnastik bayramı 
hazırhkları 

Yarın 19 Mayıs Gençlik ve 
Jimnastik bayramıdır. Bayram 
için hazırlıklar yapan İzmir· 
deki kız ve erkek okulları ta· 
lebesi dün öğleden sonra Al· 
sancak stadyomunda birlikte 
jimnastik hareketleri yapmış· 
lar ve hazırlıklarını tamamla· 
mışlardır. 

iplik tedkikata 
Şehrimizde ipJik meselesi 

üzerinde tedkikler yapan İk· 
tısad Vekaleti teftiş heyeti reisi 
B.Hüsnü Yaman, dün Bandırma 
ekspresile fstanbula gitmiştir. 

Beş ton pamuk 
tohumu 

• Adanadan vilayetı-

Soka zeytinyağı fabrikası kapatıldı mize getirilecek 
Vilayetimiz kazalarından bir 

kısmındaki pamuk mftstahsıl· 
ları, Akala tohumlarından edr 
nememişlerdi. Ziraat Vekilet~ 
evelce gönderdiği 150 ton to• 
huma ilaveten Adanadan da· 
ha beş ton gönderilmesi içİ11 

lazımgelenlere emir vermiştir· 
Bu tohumlar, önümüzdelci haf· 
ta içinde vilayetimize gelecek 
ve ihtiyaç olan kazalara gön~ 
derilcrek müstahsıllara te"'1 

olunacaktır. 

Fabrikada çifte defter 
tutuluyormuş ------·-Vergi kaçakçılığı yapan müesse· 

seden 50,825 lira ceza alındı 
Kuşadasında epey zaman

dan beri faaliyette bulunan ve 
ltalyan sermayedarlar tarafın· 
dan işletilen Soka zeytinyağı 
fabrikası müdürlüğü, faaliyetini 
tatil etmiş ve fabrikayı kapat· 
mıştır. 

Bu fabrika, son zamanlarda 
zaten çok az miktarda iş gör· 
mekte idi. Hatta tasfiye ettiği 
bir miktar zcytirıyağını, ltal· 
yaya göndermekte ve sattır· 
makta idi. 

Bundan bir müddet evel 
fabrika imalatının muamele 
vergisi üzerinde tedkikler ya
pılmış, fabrika müdür ve mu· 
hasebeciliği namlarına vergi 
kaçakçılığı suçundan cezalı 
vergi tahakkuk ettirilmişti. 
Muamele vergisinden asli ver· 
gi ve ceza olarak 38,954 lira, 
müstahdeminin kazanç ve buh· 
ran vergisinden de 11,871 

- --

lira olmak üzere 50,825 lira 
tahakkuk ettirilerek son za· 
manda tahsil olunmuştur. 

Bu vergilerin hükumetten 
gizlendiği senelerin 933 • 936 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Gene yapılan tahkikatta 
fabrika müdür ve muhasebecisinin 

kazanç vergisi kanununun 76 cı 
maddesine aykırı olarak çifte 
defter tuttukları ve fabrikada 
alakadar Vekaletlerden müsa· 
ade almadan ecnebi işçi çalış· 
tırdıkları anlaşılmış, bu suç· 
!ardan ötürü, fabrika müdür 
ve muhasebecisi Kuşadası 
mahkemesine verilmişlerdi. 

Son zamanda fabrikanın 
kapatılmasında da sermayedar· 
lar arasında bazı ihtilaflı me· 
selelerin amil olduğu haber 
alınmtştır. Diğer bazı mesele· 
lerden dolayı da bu müesse· 
seyi idare etmiş olanlar hak· 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

----
Üzümlerimiz, 

iç pazarlarımızda da şık 
kutular içinde satllacak:· 

Üzüm kurumu; üzümleriı:nr 
zin, iç pazarlarda da ·istihlak 
edilmesi için epey zamanda~· 
beri muhtelif teşebbüslere gı· 
rişimiş ve önümüzdeki ıne\f' 
simde yarım ve bir kiloluk 
şık kutular içinde üzüm satı· 
şına başlanmasın1 kararlaştı• 
rarak lstanbula 250 bin kutll 
ısmarlamıştı. Kutular, dün Is· 
tan buldan gelmiş ve üzÜ~ 
kurumu depolarma yerleştirıl· 
miştir. Gelecek kış, üzüın k~·. 
rumunun satışa çıkaracağı üıufll 
lerin büyük bir ragbet göre· 
ceği şüphesizdir. 

lzmir-Torbalı yolunc!aki kaza 
Ankara seyahati 

Heryerde bUyUk alAka il• 
karşılandı .. 

Bn. Muzaffer, kaza hak
kında tafsilat verdi 

İzmir Halkevi tarafından ter· 
tib edilen Ankara seyahati• 
f zmir ve havali sinde büyiil' 
alaka görmüş ve bu seyahate 
200 kişi iştirak etmiştir. -----------Gittikleri köyden dönerken kır Hususi tren, dün sabah d· 
var kazalardan gelenleri d~ 
alarak Ankaraya hareket etıııif 
ve seyyahlar vali Bay Faılı 
Güleç, belediye reisi Dr. B•1 
Behçet Uz taraflarından ı<at' 
şıyakaya kadı.r uğurlanrrııf 
lardır. 

kahvesinde ne olmuş? 

Kaza neticesinde varalanan 
Bayan Muzaffer 

Geçen gün fzmirle Torbalı 
arasında bir otomobil kazası 
olmuş, Torbalıdan 8 numaralı 
otomobille lzmire gelmekte 
olan iki kadın bu kaza neti· 
cesinde yaralanmıştı. 

Otomobili son süratle sür· 
mek yüzünden vukuagelen 
kaza yüzünden otomobil par· 
çalanmış ve şoför B. Talat ta 
yaralanmıştır. Hadise tahkika· 
tına müddeiumumilikçe devam 
edilmektedir. Dün hastanede 
bulunan yaralıların ifadeleri 
alınmıştır. Bn. Hayrünnisanın 
bir gözü tehlikeli vaziyette 
yaralıdır. Bn. Muzaffer yanın· 
da bulunanlara vak'ayı anla· 
tırken bir köye gitiklerini, 
dönüşte kır kahvesinde kahve 
içmek istediklerini, o sırada 
kahvede bulunan köylülerin, 
bazı hareketlerinden korkarak 
derhal otomobile atladıklarını, 

süralle lzmire doğru gelirken 
otomobilin kazaya uğradıkını 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Şoför otomobili çok 
hızlı sürüyordu, fakat kahvede 
bulunan diğer köylü müşteri· 
ler gece yarısı bizi kahvede 
gorunce fena fena bakmağa 
başladılar. 

Gene tahkikata göre; bu 
kadınlar, vak'a gecesi sarhoş 
imişler. 

Kanun mucibince yaralıların 
sağlık vaziyetleri 20 günden 
fazla yatacak derecede ise ve 
bu raporla tesbit edilirse müd· 
deiumumilik, amme hukuku 
bakımından şoför aleyhine 
dava açacaktır. Aksi takdirde 
dava açmak ancak şahsi şi
kayP-te bağlıdır. 

Aynı trenle, 16 kişilik bit 
atlet kafilesi de Ankara~ 
gitmiştir. Genç atletler, 1 ~ 
Mayısta Ankarada yapılac' 
olan büyük jimnastik h~re~e~ 
lerine lzmir namına ıştır• 

edeceklerdir. 

Hah imaUUı 
Yunan halı imalat birliği• 

halı imalatına müsaid 75,cfJ' 
(okka) beyaz ve kirli yapa~' 
almak için 20 Mayısta b1

' .. ,. 
münakasa açmıştır. Bu murı 

•r"·r kasa hakkında şehrimiz ı u 
kofisine malumat gelmişt~ 

''Muhlisin çocukları,, 
opert heyeti 

Bay Muhlis Sab;haddin, izmirli• 
feri çok sevdiğini söyliiyor . 

(Muhlisin çocukları) operet İzmirde vereceği temsiller h•:., 
trupu 19 Mayıs akşamından kında görüşmüştür. B. Muh 

1 

itibaren Tayyare s!nemasında Sabahaddin d~~iştir ki: ioJ' 
temsiller vermek uzere lstan· - Ben lzmırı çok se\'er ~ 
buldan şehrimize gelecektir. İzmirlilerin de beni çok sebil 
Operet heyeti elli kişiliktir. diklerini bilirim. Bu mütek• ~ 
lstanbuldan birçok yeni artist· sevgi bana İzmirde çalışırk ~ 
ler, bu heyeti çok zenginleş· büyük bir kuvvet ve hey~ıf 
tirmiştir. Orkestrayı bizzat B. veriyor. Ben burada duyduife 
Muhlis Sabahaddin dirije ede· heyecanı, sevdiğim lzmirJile~ı9 
cektir. Operetin fzmirde vere· paylışıyorum ki, bu da be~ 
ceği temsiller on tanedir, isim· için ayrı bir zevktir. Bu . ~ 
lcri (Hatır için, Mumcu zade, getirdiğim operet heyetı 't', 
Bir tarih, Lale devri, Kumru lzmirlilere takdim edece dİ 
zade, Ali Asgarın spor klubü, san'atkarlar, şimdiye k• .,t' 
Dün-bugün-yarın, Ayşe, Gül İzmirlilerin görmedikleri k ., 
Fatma, Monbey) dir. Bir mu· vettedir ve ben ~u~ları, lt~ 
harririmiz, dün B. Muhlis Sa· lilere tanıtırken ıftıhar e 
bahaddini görmüş ve kendisile rum. 

-
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17 lspanyol tayyaresi yolu §&şı~ 
-~·-"~ rfQ"ak Fran2!_aya gittiler-• 

• · Fransız hükumeti, /spanyol tayyareleri, 
Hebeşıstanın nin derhal Frqnsayı terketmelf!rirıi iıtedi, 

. 
Mamak hadisesi Şarkta demiryOlulinşaatl 

süratle devam ediyor. 
MOnasebetile Kamulaya 

ve AtatUrke oekilen 
telgraflar .. 

ruhu sahnede .. 
Düne kadar, Milletler cemi• 

yetinin masa ve ayak patırtısı 
içinde kendi toprağının üs
tünde adım adım çarpışan 
Habeşistan, şimdi tekrar sah· 
neye çıkarılmak isteniyor., 

Paris, 17 (Radyo) - Bask· 
lara ait 17 tayyare, Bilbao ceb· 
hesinde harbeden ihtilalcilerin 
mevzilerini bombardıman için 
dün sabah Sansebastiyenden 
hareket etmişlerse de, yolu 
kaybederek Fransaya gitmişler 

tayyarelericlir. aef ıane~i Is· 
panyol mamulatınd11n isıik~f 
tayyaresidir. 17 tayyared~n on 
beş tanesi ikişer 11df!t ısilibl8 
mUcehheıdir. Bu filonım ku' 
mandam saat 5 te Santanderi 
terketmiş olduğunu, maksadı 
Bilbao cephesindeki asilerin 

Hindistan • Irak ve-memleketimiz ara .. 
aında en kısa yol yakında açılar.ak. 

bi;st~nbul, 17 (Hususl) - Ş~rkta demiryolu inşaatına büyü~ 
f suratle devam edilmektedır. Sıvas ·• Erzurum hattmdakı 
a·~:~yet arttırılmışbr. Van hattında, Siirdden geçecek bir kolun 

1 ıse kadar uzatılması· kararlaştmlmıştır. 
t Bundan başka, Diyarıbekirden Cizreye yapılacak yeni hat
~n da istikşafına başlanmıştır. Bu hattın Cizreden Bağdada ka 

ar olan kısmı da Irak hükumeti tarafından yapılacak ve bu 
~retle Hindistan • Irak • Tiirikiye arasında en kısa yol açıl· 

ış olacaktır. 

ikinci beş yıllık planımız 

Madenciliğe, mahrukat endüstri
sine ve elektrikçiliğe büyük 

1 
ehemmiyet veriliyor. 

.
1
. stanbul, 17 (Hususi) - İkinci beş yıllık planda da maden· 

cı ığe k.. .. kl · l 1 trik ; omur oca . ~n ış etme erine, mıntakalarda_ ?üyük el.ek· 

ret
. antralları tesısıne ve ev mahrukatı endüstrıaıne ve tıca· 
ıne b" "k h B uyu e emmiyet verilmektedir. 

k' undan başka planda, toprak, sanayi, gıda maddelerine ve 
'~a, denizcilik, ziraat makineleri imali kısımları da vardır. 

ku rkumet; porselen, kendir ihzarı ve kimya endüstrisinin 
~ ması için etüdler yaptırmaktadır. 

lktısad Vekili 
l Tedkikatta bulundu 
stanbul, 17 (Hususi)-lktı· 

sad V k"I' . B .. b h e ı ımız • Celal Bayar, 
A~gun .de~izyolları idaresile 
b Yon ınhısarında tedkikatta 
Tulunmuştur. 

0 YYare ile 
ddndüler 
p Venedik, 17 (Radyo) -
.rusya Başvekili General Gö-
rıng ze . .. .. . . ' vcesı, gorumcesı ve 
ınaıy r ·ı t e ı ı e birlikte Bergesgaf· 
ene hareket etmiştir. 

k Alman misafirler tayyare ile 
areket etmişlerdir. 

Du loid Corç 
Öllnde hazır bulunacak 

d Londra, 17 (A.A ) - Sun· 

K
ay Refrece gazet~sine göre, 
ent D"k" H Ch u u emfresi, Vinston 

General Metaksas 
Yaptığı işler . hakkında 

beyanatta bulundu 
Atina, 17 (Hususi) - Baş· 

vekil general Metaksas, Üni· 
versite profesörlerine verilen 
bir ziyafette irad eylediği nu· 
tukta, eski kabinelerle kendi 
kabinesi icraatını mukayese 
etmiş ve henüz bir seneden 
az bir zaman zarfında yeni 
hükumetin milli biçok işler 
başardığını söylemiştir. 

General Şükrü Ali 
lstanbul saylavhğma 

seçildi 
İstanbul, t l 7 ( Hususi ) -

İstanbul, saylavlığına seçilen 
mütekaid General Şükrü Ati
nin siyasi müsteşarlığa tayini 
muhtemeldir. 

Iğdır da 
Bir pamuklu fabrikası 

yapılacak 

Ankara, 16 (A.A.) - Ma· 
mak infilakı dolayısile Fransa 
mebusan meclisi reisi B. Ed
vard Heryo ile B. M. Meclisi 
reisi Abdülhalik Renda ara· 
smda aşağıdaki telgraflar teati 
olunmu,tur: 

Bay Abdülhalik Renda 
B. M. Meclisi reisi 

Ankara 
Duçar olduğunuz felaketten 

dolayı en canlı sempatimizin 
Büyük Millet Meclisi tarafın· 
dan ve sizin tarafınızdan ka· 
hulünü rica ed~riz. 

Buna şahsi dostane kardeş· 
Iik hislerimi ilave ederim. 

Mebusan meclisi reisi 
Edvard Rergo 

Bay Edvard Heryo 
Mebusan meclisi reisi 

Paris 
Mamak infilakı dolayısile 

bana ~önderdiğiniz Fransız 
meclisi mebusanının canlı sem· 
patisini müş'ir çok samimi tel· 
grafı B. M. Meclisi azalarına 
okudum. Bu rakik alakadan 
pek mütehasşis o\an Büyük 
Millet Meclisinin Fransız mec· 
lisi mehusanına teşekkürlerinin 
ve uhuvvetkarane dostluğunun 
iblağını sizden rica eylemiye 
beni memur ettiğini, şahsi de· 
rin şükranlarımı ilave ederek 
arzederim. 

Türkiye B.M.Meclisi reisi 
Abdülhalik Renda 

Ankara, 16 (A.A.) - Ma· 
mak baruthanesindeki infilak 
dolrıyısile Fransa reisicumhuru 
Bay Lebrun tarafından reisi· 
cumhurumuza çekilen telgrafla 
verilen cevabın suretleri aşa· 

ğıdadır: 
Ekselans Cumhur başkanı 

Kamal Atatürk Ankara 
Mamak baruthanesindeki in· 

filakı haber aldım. F elaketze· 
delerin ailelerinin matemine 
iştirak eder ve ekselanslarına 
derin sempatimi arzederim. 

Spiritualistlerin, ervahı ·latif 
veya habis olarak· bir masa 
başına davet ettiklerini ve on· 
larla konuştuklarını söylerler. 
Ben bulunmadım ve itikatsız· 
lığımm kuvveti de, bir nevi 
itikad sayılabilir .. Politikacılar, 
galiba Spiritualistlerin yaptık· 
lan ruh tecrübelerinden isti· 
fade ederek, merhum ve mağ· 
fur Habeşistanın ruhunu sos· 
yetenin yapacağı ' içtimaa ça· 
ğırmışlar .. 

Bazı gülünç şeyler vardır ki, 
hakikatte fecidir. Gene baıı 
hazin şeyler de var ki, ciğer· 
leri yerinden oynatan bir kah· 
kaha tufanı sürükler, getirirler .. 

Habeşistanın sosyetede tem· 
sil edilmesi de, işte bunlardan 
biridir. Esmer yüzlü, kıvırcık 
saçlı, yalınayak, karnı aç bir 
ruh, sosyetenin kapısından gi· 
rince, yirminci asrın siması, 
ya utançtan kıpkırmızı, yahud 
da heyecandan sapsarı kesile· 
cek ve kafasını eğecektir. 

Çünkü göğsünde "Ben de 
Milletler cemiyeti azasındanım. 
Fakat ben öldürülürken ferya
dıma kimse yetişmedi.. Ben, 
kendi toprağımda can verdim, 
onlar matemimi sosyete içinde 
nutuklarla, palavra ve protes· 
tolarla tes'id ettiler,, şeklinde 
bir yalta bulunacaktır ki, bu· 
nun ikinci bir ifadesi, Milletler 
cemiyetinin kapısına "Hüvel
hallakulbaki,, levhasının da 
çoktan asıldığıdır. 

Filhakika Milletler Cemiyeti 
denilen ve binbir çeşid tezadı 

:bir arada telif etmek gibi 
vahi ve temelsiz bir davayı 
yürütmeğe çalışan bu teşekkül, 
Habeş harbinde belinin tam 
ortasına nalçalı bir çizme ök· 

ve saat 8 de (Polon) istasyo• 
nuna inmişlerdir. 

Tayyarelerin indiğini gören• 
Fransız hiikümeti, tayyarelerin 
derhal Fransız topraklarını ter· 
ketmesini istemiştir. 

fspanyol tayyarelerine, hu· 
duda kadar bi~ Fransız harb 
tayyaresi refakat edecektir. 

Paris, 17 (A.A.) - lspan· 
ya hükumet kuvvetlerinin 17 
tayyaresi bu sabah Pauya pek 
o kadar uzak olmıyan bir 
tayyare meydanına inmişlerdir. 
Bu tayyarelerin 12 tanesi A· 
merikan mamulatından avcı 

mevzilerini bombardıman et· 
mckten ibaret bulundutunu ve 
sis dolayııile yolunu 1aşırdığ1~ 
m söylemiştir. 

Beynelmilel kontrol müşa• 
hidine keyfiyetten derhal ma• 
)umat verif miştir. 

Hava işler naı:ın B. Kon• 
tua talimatı üzerine bir Fran• 

sız askeri tayyaresi hava tart• 
ları müsaade eder etmez Is· 
panyol tayyarelerine ispanya 
topraklarına kadar refakat 
edecektir. 

Hariciye Vekilimiz T. R. 
Aras, Romanya krah ta
rafından kabul edildi 

- Ba~ı 7 inci sahifede -
verilmektedir. 

Belgrad, ll 7 (Radyo) -
Türkiye Hariciye Vekili Bay 
Tevfik Rüştü Aras, bugün 
Romanya Hariciye Nazırı B. 
Antonesko ile uzun görüşme· 
lerde bulunmuştur. Daha evel 
kral Sa Majeste Karo) tara· 
fından kabul edilen B. Rüştü 
Aras, gazetecileri kabul ede· 
rek beyanatta bulunmuş, Mil· 
letler cemiyetinin önümüzdeki 
tuplantı:sındA İokonderun v~ 
Antakya sancaklarının dahili 
idare ve teşkilatı hakkında 
karar vereceğini söylemiş ve 

demiştir ki: 
- Bükreş seyahatimde Bal· 

olarak teşriki mesaiye devam 
edeceklerdir. 

Dost iki devlet arasındaki 
ticaret işlerini daha sıkı bir 
şekle koymak için Türkiye -
Romanya arasında ,aktedile· 
cek ticaret muahedesi müza· 
kerelerine devam edilmektedir. 

Bükreş, 17 (A.A.) - Ra
dor Ajansı bildiriyor: 

Başvekil B. Tataresko saat 
17 de Türkiye Hariciye Ve· 
kili Dr. Bay Tevfik Rüştü 
Arası kabul etıni~tiı-. 

Saat 18 de Bay Tataresko 
da gelmiş ve üç hükumet 
adamı arasındaki konuşmalar 
saat 19,30 a kadar devam et
miştir. B. Tevfik Rüştü Aras 
bugün Kral tarafından öğle 
yemeğine davetlidir. B. Tev• 
fik Rüştü Aras bu akşamki 
ekspresle Cenevreye hareket 

edecektir. 
~~~~~--~---------sorurc~il .. ve Loyd Corç Vind· 

ev} Duku ile Vally Varfeldin 
c kelnmelerinde hazır buluna· 
a ardır. 

Kent o··ı: .... 
ın UKunun izdivaç me· 

era · · sımınde Garson D .. .. 

Ankara, 16 (Hususi)- Hü
kumet, lğdırda yetiştirilen pa· 
mukların işletilmesi için, orada 
bir pamuklu fabrikası kurmağı 
kararlaştırmıştır. Yeni pamuklu 
fabrikası, en kısa bir zamanda 

Albert Lebrun 
Ekselans B. A. Lebrun 
Fransa cumhur başkanı 

Paris 
Mamak mühimmat depola· 

rmdan birinde vukubulan in· 
filak üzerine zuhur eden 
ve muvaffakıyetle söndürii· 
lerek insan zayiatından ziyade 
bir miktar maddi zayiata 
münhasır kalmış olan yangın· 
da felakete uğrıyanların aileleri 
hakkında ekselansları tarafın· 
dan izhar edilen alakadan do· 
dolayı pek mütehassis olarak 
derin sempatime inanmalarını 
ve yüksek ihtiramatımın kabu-

çesi yiyip yıkılmıştır. 
Fiili işgal, hukuki vaziyet 

gibi mefhumlar: 
- Ben öldüm amma, gelin 

siz buna bayılmalyın 

kan antantı ile küçük antant 
devletlerini alakadar eden bir 
çok mühim meseleler üzerinde 
görüşülmüştür. Balkan ve kü
çük antant devletleri, şimdi 
çok kuvvetli ve Avrupa snlhu 
üzerinde mühim bir amildirler. 

Tuna havzası memleketleri 
arasındaki münasebat ve bu 
münasebatı ihlal edebilecek 
vaziyetler üzerinde de durul
muştur. Tuna meseleleri Bal· 
kan ve küçük antant devlet· 
!erini ehemmiyetle alakadar 
etmektedir. 

Kont D6 Martel 
Cenevreye gitti 

lstanbul, 17 ( Hususi ) -
F ransanın Suriye fevkalade 
komiseri Kont Dö Martel, 
Cenevreye gitmek üzere bu 
sabah Toros ekspresi ile şeh· 

olar k onor 
1 a hazır bulunacağı söy
enmekted· 

Habeşi;tan 
muharebesi 

ltalya R ya neye mal oldu 
<l oma, 16 (A.A.) - Yakın
~! geçen sene yapılan mas· 

rla ara aid cedveller neşredi. 
ecekr B · ır. u cedvellere naza· 
ran H b . lt l a eşıstan muharebesi 

ayaya 11 milyar 75 milyona 
~l olmuştur ; - z . 

yapılacaktır. 

Bay Blum bir söylev 
verdi 

Linoi, 17 (Radyo) - Bay 
Blum sosyalist '-Adriyen F res· 
manda heykelinin açılma tö
reni dolayısile bir nufuk irad 
etmiştir. Bu nutuk siyasi bir 
mahiyeti haiz değildir. 

B. Normon Davis 
Amerikaya döndU 

Vaşington, 17 (Radyo) -
Londrada bulunan B. Norman 

G -• _ ünlük siyasal gazete Davis Vaşingtona dönmüştür. 
Sahip ve haşyazganı Bugün B. Ruzvelt tarafından 

U Haydar Rüşdü ÔKTEM kabul edilecek ve Avrupa se-
ın" ınd~~i neşriyat ve yazı işleri yahati hakkındaki raporunu 

u uru • ll ı· N C h · · k · 
1 

· amt ı üzbct f:ançar um urreısıne verece tır. 
d - ~ •rebanesi: B. Norman Dav is gazeteci· 
~ınir 1kiuci Beyler soka~ lere: 

T • Halk Partisi binan içinde - Avrupa seyahatimde, 
• elgraf: lzmir - ANADOI U 
relefon: 2776 •• Posta kutusu' 

405 
beynelmilel bir sulh ve tah-

y 
1 

ABONE ŞERAiTi didi silah konferansı davetini 
1 lı!ı 1200, altı aylığı 700, üç kabul edecek bir sahaya tesa· 

Ynb ylıgı 500 kuruştur. düf etmedim. Demiştir. 
•nc.ı ıuewıekeııer için senelik Kara -'enı· .... vapuru 

nhone ücreti 27 liradır "' A<I 

lleı yerde s kuruştur Valantan hareket etti 
~n ge~mio nii':halıır 25 kuru~tur. İstanbul, 17 ( Hususi ) -

Karadeniz vapuru, 750 mül-
ANADOLU MATBAASINDA teci alarak valanstan hareket 

•1,~~~ ... BASİİlil~LMJ:mılŞ~T~IR~lml .. .11 • eylemiştir. 

lünü rica ederim. 
K. Atatürk ----

İnşaat işleri 
SUmerbank tarafından 

idare edilecek 
İstanbul, 17 ( Hususi ) -

İnşaat işlerinin, bundan sonra 
Sümerbank tarafından idare 
edilmesi için hükumetçe bazı 
tasavvurlar vardır. Söylendi
ğine göre, geniş sermaye ile 
bir şirket kurulacak ve bu 
şirket Sümerbanka bağlı ola· 
caktır. 

Kemalpaşada tetkikler 
Valimiz Bay Fazlı Güleç, 

evelki gün Kemalpaşa kaza· 
sına giderek kazanın muhtelif 
işleri hakkında tetkikler yap· 
mış ve akşam üzeri lzmire 
dönmü~tür. 

Deyin gibi, dünya efkarı 
umumiyesinin verdiği notu kar
şılamak istiyen köhne ve zırva 
bir tevilden öteye geçmiyor ... 
İtalya-Habeş harbi, Milletler 
Cemiyetinin temeline kafi mik
tarda su yürütmüştür ve onun 
içiudir ki, başlıbaşına top· 
raklannı müdafaadan aciz kal
dıklarını anlıyan bazı milletler, 
sosyete haricinde kuvvetli an
laşmalar yaparak büyük ba
lığın ağzının kapamıyacağı be· 
raberilik tesis etmektedirler. 

Yine aynı milletlerdir ki, 
Habeşistanm velev hayalet, 
ruh, iskelet halinde temsilinde 
ve bu suretle sosyetedeki ha· 
kiki prensibin gölgesinin ol· 
sun muhafazasını istemekte

dirler. 
Fakat bütün bunlar, sert, 

keskin yüzlü bir haıeikatin çı· 
rılçıplak ve yalın ifadesini 
değiştirmekten o kadar aciz· 
dirler ki .... 

Velev, Habeş murahhasla· 
rı da bulunsalar, ne hamam 
değişmiştir, ne de tas.. Ve, 
Milletler Cemiyeti denilen mü
essese artık hakikatte, millet· 
lerin malı olmaktan çıkmıştır. 

Orhan Ralımi Gökçe 

Belgrad, 17 (Radyo)-Neş· 
redilen resmi bir tebliğde B. 
Rüşdü Aras-Antonesko müza· 
kereleri hakkında deniliyor ki: 

"İki dost devlet adamlarının 
beynelmilel meseleler üzerinde 

her cihetçe mutabık bulunduk· 
)arı memnuniyetle tesbit edil· 
miştir. Türkiye Romanya teş
riki mesaisi bunun en büyük 
amilidir. Türkiye ve Roman· 
yayı alakadar eden fevkalade 
meseleler olmuştur. Beynel· 
ler olmuştur. Beynelmilel teş
riki mesaiye yol açan bu me· 
seleler arasında Bulgaristan 
vaziyeti ve münasebatı da ted· 
kik edilmiştir. ilk zamanlarda· 
ki gerginlikten sonra Türki!~ 
hükumeti, Bulgaristanla ıyı 
münasebat tesis etmiştir. 

Ankara ile Romanya ara
sındaki münasebat gayet sa· 
mimidir. Türkiye ve Roman· 
ya, Avrupanın en mühim mev
kilerinde bulunan birer mem
lekettir. iki dost devlet adam· 
ları, bu ehemmiyeti müdrik 

rimize gelmiştir. 

Çin ~ ularında feci 
bir deniz kazası 
Onkon 17 (Radyo) - Çin 

sularında' büyük bir deniz 
kazası olmuştur. Gelen haber· 
lere göre, büyük bir vapurda 
müthiş bir infilak olmuş ve 
elli kişinin hayatına mal ol· 

muştur. 
Kazaya uğrayan zavallı yol· 

cular, Cenubi Amerikadan 
hicret etmişlerdi. 
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Sayfa 4 

Her türlü tedbir alınmıştır. Heye
canlı müsabakalar da olacaktır 

Beıgamada Kızd avlu 
22 Mayısta başlıyacak ve 1 yacak akşama kadar sürecek· 

bir hafta devam edecek olan tir. Koşular Bağlar kırlarında 
Bergama Kermes bayramı için yapılacaktır. 
zengin bir program hazırlan· Akşam - Halkevinde Av-
mıştır. Kermes bayramına İş· cılar kulübünün temsili. 
tirak etmek isti}•enler, hersa- Sah: 25 Öğleye kadar An· 
bah lzmirden hareket edecek tikiteler gezisi. 
olan otobüslerle Bergamaya Saat 9,30 • 12 arası Halk
gidebilecekler ve hazırlanan evi bandosu (Halkevi bahçe· 
otellerde kalabilecekleri gibi, sinde) 
istiyenler gene akşam üzeri Saat 14,30 maç. 
otobüs ile lzmire dönebile- Akşam _ Halkevinde temsil 
ceklerdir. Çarşamba: 26 Kozak günü. 

Kermesinn neşeli ve eğlen- Oyunlar, geyeler (bir ağaç-
celi geçmesi için kertürlü tan ötekine atlamalar.) 
tedbir alınmıştır. Bu münase· Kozağa gidecekler bir gün 
betle yapılacak müsabakalar· evel kayıtlarını Kermes büro· 
da, iyi netice alanlara müka- ki 

suna yaptıracak ve yeme e· 
fatlar dağılacaktır. rini beraberlerinde götürecek· 

Cop kaldırmada birinciye lerdir. 
dört metre ipekli kumas, or· Kozakta akşam _ Milli 
tadan biriciye ve aşa~ıdan 

k 
oyunlar. 

birinciye dörder metre eten Perşembe: 27 Öğleye ka-
verilecektir. Cirid oyunlarında 
ok atmada, kalkan müsabaka· dar Antikiteler gezisi. 
larında münasip hediyeler ve· Saat 9,30 • 12 arası Halk
rilecektir. Bu münasebetle ya- evi bandosu (Halkevi bahçe· 
pılacak olan atkoşusu büyük sinde.) 
alaka görmüştür. En değerli Saat 14,30 Aydın ve Har
hayvanlar koşuya girmek üzere mandalı zeybekleri ve dansln. 
kaydettirilmiştir. Bu arada bir Akşam - Gardenparti. 
de mürkep koşusu yapıla- Cuma: 28 Saat 9,30 • 12 
caktır. Halkevi bandosu (Halkevi hah· 

Kermesteki en enteressan ve çesinde.) 
alakalı oyunlardan biri de, Bugün sayın Kermes misa
Kozak yaylasında yapılacak firleri için bir (Kermes pazarı) 
ağaçtan ağaca atlama müsa· kurulacaktır. 
bakasıdır. Amerikan filimle- ------
rinde gördüğümüz bu şekilde Bay Delbos 
hareketler, seyircileri heyecan Kabinede bir rapor 
içinde bırakmaktadır. okuyacak 

Kermes için hazırlanan pro- Paris, 17 (Radyo) - Ka· 
gramı aşağıya dercediyoruz: bine çarşamba günü Eliza 

Program sarayında cumhurrcisinin riya· 
Cumartesi: 22. Öğleye ka- setinde toplanacaktır. 

dar Antikiteler gezisi. B. Delbos harici siyaseti 
Saat 9,30-12 ye kadar Halk- hakkında bir rapor okuya· 

evi bandosu (Halkevi bahçe
sinde). 

Saat 14,30 da spor saha
sında Bengi, Kalkan, Ok atma. 
Akşam lstanbul (Darülbc

dayi) Şehir tiyatrosu tarafından 
Halkevinde saat 21 de Tosun 
temsili verilecektir. 

Pazar: 23. Öğleye kadar 
Antikiteler gezisi. 

Saat 9,30-12 arası Halkevi 
bandosu (Halkevi bahçesinde) 
saat 14,30 Bengi oyunları, sa
at 15 Cirit oyunu, saat 16 
Cop kaldırma, saat 17 Kal
kan, 18 Ok atma. 
Ak~am İstanbul (Oarülbe· 

dayi) Şehir tiyatrosu tarafın
dan Halkevinde saat 21 de 
Hulle temsili verilecektir. 

Pazartesi: 24. Öğleye kadar 
Antikite gezisi. 

Saat 9,30-12 arası Halkevi 
bandosu (Halkevi bahçesinde) 
saat 14,30 da koşular başlı-

caktır. 

İspanya vaziyeti ve İngiliz 
muhribi Hunter kazasından 
bahsedilecektir. 

Trakyada 
10 bin göçmen daha 

yerleştirilecektir 

Edirne, 16 (A.A.) - Göç· 
men köy ve evlerinin inşaatı
na devam ediliyor. Bu köy
lerde örnek olacak kadar gü
zel ve temiz bir hayat ve ça
lışma tarzı takib edilmektedir. 
Bu sene Trakyada daha on 
bin göçmen yerleştirilecektir. 

Yağmurların tam vaktinde 
yağması bu sene mahsulleri 
i~in hüyük ümidler vermekte· 
dir. Trakyanm bertarafında 
canlı hareketler göze çarp
maktadır. Bir taraftan asfalt 
yol yapılırken diğer taraftan 
şimendifer istasyonları da dü
zene konmaktadır. 

'AN:ADOLU 18 Mayıs 9~ ı 

Kestelli caddesinde Y ugos· 
lavya tebaasından HalH Zeki 
oğlu Yusuf Zakroviç, Uğurlu 
handa yatan Yugoslavya teba
asından llyas oğlu Naim Os
manoviçin 300 kuruş parasını 
çaldığı şikayet edildiğinden 
suçlu yakalanmıştır. , ., 

Ayakkabı 'Jı~rsizlığı . 
'Burnavada çarşı 'içinde lb

rahi~ 'ciğlu Şahinin bir çift 
lastik ay~~~(bıriı 'çaldığından 
yakalanmrştır. 

Sarlıo,luk 
Eşrefpaşada Katiboğlunda 

Mustafa oğlu sabıkalı Hakkı 
kahveci Ahmedin kahvesine 
giderek plak çalmak mesele· 
sinden bağınb çağırmak ıure· 
tile gürültü yaptığından yaka· 
lanmıştır. 

Alır ~azler söylemiş 
Karantina tramvay cadde· 

sinde Rıza oğlu Etem Kısıl 
sarhoş olarak Sadıkın otomo· 
bilinde ücret meselesinden ba· 
ğırıb çağırmak ve şoföre ağır 
sözlerle hakarette bulunduğun
dan yakalanmıştır. 

Kumar oynamak 
Beştepelerde taş ocaklarında 

Yahya, Tahsin, Salaheddin, 
Mehmed, Yaşar adlarındaki 
kişiler toplu bir halde zarla 
kumar oynarlarken suçüstü ve 
561 kuruş para ve zarla ya· 
kalanmışlardır. 

Karısını dövmüş 

Karşıyakada Kemalpaşa cad· 
desinde Mehmed oğlu şoför 
Cafer, karısı Mesrureyi bila· 
sebeb dövdüğünden yakalan· 
mıştır. 

Sakıntı/ık etmişler 
Çorakkapı caddesinde Meh· 

med oğlu Ali ve İsmail oğlu 
Derviş sokaktan geçen Ali 
karısı Kadriyeye sarkıntılıkta 

bulunduklarından yakalanmış
lardır. 

Çocukların marifeti 
Karşıyakada Fahreddinpaşa 

caddesinde Bay Erman oğlu 
Piyerin bahçesinden gül ko
paran ve taşla Piyeri başın

dan yaralıyan on üç yaşların· 
da Ihsan, Halil, Rifat, Alp ve 
Nevzad zabıtaca tutulmuşlardır. 

Yaralamak 
Sinekli caddesinde İbrahim 

kızı Huriye, Hasan oğlu 9 
yaşlarında Mustafayı korkut
mak için taş atmışsa da ba
şından yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Taşla yaralamak 
Kemerde Hamam sokağın

da İbrahim oğlu Ali, Şerif 
karısı Haticeyi başından ta~la 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Ba da ögle 
Kemerde Tanzifat hanı ar· 

kasında Hüseyin oğlu Meh· 
met; Aziz oğlu 15 yaşlarında 
Muzafferi taşla yaraladığından 
yakalanmıştır. 

Memura hakaret 
Kemeraltı caddesinde Şakir 

oğlu Bekir, belediye memur· 
lanndan Hüseyin oğlu Refike 
hakarette bulunduğundan ya
kalanmıştır. 

EWJ taarruz 
Küçük tuhafiyecilerde İsmail 

oğlu Sadık, sarhoş olarak 
metresi Hüseyin kızı Sıdıkanın 
misafir bulunduğu annesi Fat
manm evine taarruz ederek 
sustalı çakı çektiği iddia ve 
şikayet edildiğinden yakalan-
mıştır. 

Döum.ek 
Şamlı ıokağında Aile evın· 

.. 
ASiler düh Vatansiyayı Yugoslavya 

lli..'. ' &...:: d tt•J Münakalat Nazırı lilOmuar 1111an e 1 er Harkaf~· vardı 
· • - • - • Belgrad, 17 (Radyo) - YıJt 

1-\tılan mermilerin btizılaTı, lngiliz sefa. goslavya Münakalat Naım S. 
rethanesine düşmifş, aŞÇıyı yaralamıştır Mehmed Sipaho, maiyetinde 

devlet demiryolları uqıum 111Ü' 
Valansiya, 16 (A.A.) -

Dün Valansiyanın hon:ıb~idı
manı 30 kişinin Ölmesine ve 
150 kişinin yaralanmasına se
hebiy~l vermiştir. lngiliz sefa
·rethanesine obüs parçaları isa· 
bet etmiş ve kapıcı ile aşçı 
kadın yaralanmıştır. Fransız 

konsoloshanesinin bütün cam· 
lan kırılmıştır. 

Hariciye Nezareti tebliğ 

ediyor: 
Cumhuriyetçilerin üç tay· 

yaresi Sabinanigodaki infilak 
edici maddeler fabrikasını ve 
cumhuriyetçilerin filoları da 
Saragoıse ve Huescadaki as
keri hedefleri bombardıman 

etmiştir. 
Madrid cephesinde cumhu

riyetçi kıtaat hafif surette 
ilerlemiştir. 

Paris, 16 (A.A.) - Figaro 
gazetesi Valansdaki kabine 
buhranını me\Zuubahs ederek 
diyor ki: 

"Valansta çok enteressan 
şeyler oluyor. Hükumetçi is
panya bir istihale geçirmekte
dir. Orada seri adımlarla ha· 
kiki bir siyasi ihtilaf oluyor. 
Valansta, Barselonda ve Mad
ridde ihtilal dahili harple bir
likte 18 Temmuzda başlamış
tır. Bütün ihtilallerin normal 
seyrini takib ettikten ve müfrit 
sol cenaha temayül gösterdik
ten sonra şimdi daha mutedil 
terakkilere doğru gitmektedir. 
Hükumetçi ispanya üzerinde 
şiddetli bir mukabil ihtilal 
rüzgarı esmektedir.,, 

Largo Kabalero kabine 
teşkil etmek istemedi 

Paris, 17 (Radyo) - Ha
vas ajansının Valansdan aldı
ğı bir habere göre B. Largo 
Kabalero kabineyi teşkilden 
sarfınazar etmiştir. Ne Largo 
Kabalero ve ne de fırkası ka
binenin teşekkül şekline ta· 
rafdar değildir. 

İspanyol kabine buhranı ye· 
ni bir safhaya girmiş demek
tir. Bu yeni safha Fransız sol 
cenahlarını hayret içinde bı
rakmıştır. 

Salamanka, 17 (Tadyo) -
Valanstaki kabine buhranı 
burada büyük bir dikkat ve 
alaka ile takip edilmektedir. 

Buradaki kanaate göre, bu 
buhran daha mutedil bir hü· 
kumet teşkiline matuftur; fakat 
komünistler böyle bir hüku
met teşekkülüne mümaneat 
etmektedirler. 

Valansiya, 17 (Radyo) -
B: Kaballaronun kabineyi teş· 
kilden imtinaı üzerine, B. Aza
na, Kortes meclisi reisi Bay 
Martinez Baryoyu ve sabık 
Başvekil B. Girah, Bahriye 
Nazırı B. İndaleçyo Periyeto· 
yu ve komünist partisi sekre· 
terini vesair liderleri kabul 
etmiş ve kabine teşkili üze-

de odabaşı Mehmet kızı Ha
mide dışarı çıkmak için aile 
evinin kapısını açan Ahmet 
kızı Melahati tokatla dövdü· 
ğünden yakalanmıştır. 
Kadın sözü güzünden 
Keçecilerde Kabasoğan so

kağında Şevket oğlu Derviş; 
karısı Şöhretin teşviki ile aile
vi bir meseleden Yuıuf oğlu 
Mecibi bıçakla bacağından ve 
karısı Hasibe de demirle ba
şından yaraladıklarından yaka
lamru~lardır. 

'rinde müdavelei efkarda bu· dürü bulunduğu halde Poloıı• 
lunmuştur. 

B. Largo Kaballero, bu ka
bineyi teşkil için hazırladığı 
listenin muhtelif partiler er· 
kanından mürekkep olduğunu 
fakat komünistlerin muhalefeti 
yüzilnden muvaffak olamadı
ğım bildirmiştir. 

Sosyalist partisi de Bay 
Largo Kaballeronun teklifini, 
komünist partisine uymuş ol· 
mak için reddetmiştir. 

Sen Jan Doloz, 17 (Radyo) ·• 
Bilbao önündeki harp Moro· 
yeta mıntakasında devam et· 
mektedir. 

Harp görülmemiş bir şfd
detle devam etmektedir. Ge
neral Mola kuvvetleri Bask 
cephesini ikiye ayırmağa mu· 
vaffak olmuşlardır. Bu hadise
nin ehemmiyeti büyüktür. 

Asiler, birçok tepeleri daha 
işgal ettiklerini iddia etmekte
dirler. 

Baskların zayiatı da çoktur. 
Birçok esir ve firariler asilerin 
ellerine düşmüşlerdir. Esirler, 
İngiliz vapurlarının Bilbaoya 
silah ve tayyare çıkardıklarını 
bildirmişlerdir. 

Salamanka, 17 (A.A.) -
Bask cebhesi: ileri hareketimiz 

yanın Harkof şehrine varrnı'9 
istikbal edilmiştir. PolonY' 
Münakalat Nazın tarafındal' 
şerefine verilen ziyafette b' 
nutuk irad eden B. Mehrne 
Sipaho; bu ziyaretin PolonY 
Yugoslavya teşriki mesaisini 
bir başlangıcı olduğunu sö 
miştir. 

ltalya Kralı 
için Peştede bUyUk r11 

rasim yapılacak 
Roma, 17 (Radyo) - Y 

rın, Kral ve Kraliçe ve Pre 
ses Mari, Kont Ciyano il 
birlikte Peşteye hareket ed 
ceklerdir. Bu seyahate nı• 
buat ve Propaganda Nazırı d 
iştirak edecektir. 

Kral ve Kraliçe §erefİ 
büyük bir resmi kabul ya 
lacak ve Avusturyadan 
heyet bu merasimde hazır b 
lunacaktır. 

/mparatorlak ko 
fer ansı 

MUlayim bir hava içif1 
de açılmamıştır. 

Paris, 17 (Radyo) - Fr 
sız gazetelerinin Londrad 
aldıkları bir habere göre, 1. 
Paratorluk konferansı müli 

devam etmektedir. Kttalarımız t 
bir hava içinde açılmamış 

Vizcargui mmtakasında mu· 
vaffakıyetli muharebelerden 
sonra San Juan manastırile 
Ergoyen, Sabnlacobe, Ürru· 
mendi ve Terreburuyu işgal 
etmişlerdir. Kıtalarımız aynı 
zamanda Gorogica kasabasını 
da ellerine geçirmişlerdir. 

96 Milis kuvvetlerimize il
tihak etmiştir. 

Durango mıntakasında Re
guetesler Gabalobeicua sırt

larını işgal ederek Goricia 
kasabasının etrafında ilerle· 
mcktedirler. 

Bermeo cebhesinde siyah 
oklar Plencie Mungiia yolu 
istikametinde ileri hareketle
rine devam etmektedirler. 

Bilbao, 17 (A.A.) -Topçu 
kuvvetleri ile birçok harb ge· 
milerinin müzaharet etmekte 
olduğu asi kuvvetler sahil bo· 
yunda kendileri için müdhiş 
bir mania olan Jata dağına 
karşı çok şiddetli bir taarruz 
icra etmişlerdir. 

Asilerin bu taarruzları ken
dilerine azim zayiat verdiril
mek suretiyle tardedilmiştir. 

Bilbao, 17 (Radyo) - Ha· 
vas Ajansı muhabirinden: 

Asi kıt'alar, Kotlube dağını 
tazyik etmektedirler. Bu dağın 
yarısı cumhuriyetçilerde yarısı 
da asilerdedir. Asiler, Jaka 
dağında ve Bişaride, cumhu
riyetçileri mevzilerinden tard 
edememişlerdir. Hükumetçiler 
bu iki mühim noktada, asi 
kıtaların ilerlemelerine mani 
olmaktadırlar. 

Nasyonalistler, Almiranta 
Çervera ve diğer topçu kıta· 
larının himayesinde Lajereden 
ve Habertodan şehre geçmeğe 
çalışmışlarsa da ağır zayiatla 
geri çekilmişlerdir. Bu harekat 
sonunda nasyonalistler, diğer 
yerlerde zaptettikleri mevzileri 
terke mecbur kalmışlardır. 

Cebelüttarık, 17 (R6dyo)
Hunter torpidosunun teknesi
nin sancak kısmında ve tam 
su kesiminde bir yarık bulun
duğu jirülmü~tür. Geminin 

lrlanda, konferansa iştirak 
memiş ve yeni bir kanıJ 

esasi kabul etmiştir. 

Habesistanın ilha 
~ 

Emrivaki şeklinde ola 
Berlin, 17 (Radyo) - D 

çe Nahriten Büronun Lon 
dan aldığı habere göre, ge 
Von Blomberg, lngiliz kr• 
veda ederek BerlinP. d 
müştür. 

Aynı haberlere göre, Ol 
lar sosyetesi baş sekreteri 
Avenolun Londrada bulunıJI 
Habeşistan ilhakının emri~ 
şeklinde telakkisi ile ala 
dardır. 

Zincirli traktörl 
Moskova, 17 (A.A.) - 1 

tör fabrikası tekerlekli trak 
imalini durdurarak zincirli t 
törler yapmağa başlamıştır· 
fabrika, 7 senedenberi 200· 
traktör yapmıştır. Busene 
on beş bin zincili traktör 
karacaktır. ..1 .............. .. 
radyo direği parçalanmış, 
dairesinde beş tayfa öl 
14 tayfa ağır surette yr.r 
mıştır. Yaralılar, Cebclütt 
hastanesine nakledilmişler 

O civar balıkçıları, had 
nin vukuundan evel bu 5 

da bir tahtelbahir telesk 
gördüklerini tahkikat ko 
sine bildirmişlerdir. 

Bilbao, 17 (A.A.)-Hab 
vapuru ekserisi kadın ve 
cuk olmak üzere dört 
mülteciyi hamil olduğu h 
Lapallicee hareket etmiştir 
vapura İspanyol kara S 

hududuna kadarlspanyolh 
gemileri refakat etmiştir. 
pura Lapallicee kadar 111 

harb gemileri refakat edece 
Asilerin elinde bulunıı11 .. 

mirante Çervera kruvazör 
radyo ile bir tebliğinde 
bana vapurunun ln2iliz 
gemilerinin himayesinde . 
hatinin ademi müdahaleY1 

lal demek olduğunu itin 
miş olduğu bildirilme 
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~E:MLEKETTE 
• o k -

Aydında 
Şiddetli y'3ğmurlar 

müsamere verdiler 

, .. 

Aydında şehidler merasimin
de bir bayan söylev veriyor 
ve Miki rolünde küçükler 
arada bir otele yıldırım isa
bet etmişse de, hiçbir zarar 
yapmamıştır. 

enemen hapishanesi avlusuna 
Atatürkün büstü dikildi 

---g~-~!I:... 
h Atatürk b .. r d'b' d b hk" ıvıenern us u ı ın e azı ma umlar 
n hapie~, (Hu~usi) - Mene- miştir. ilçebay, bütün köyleri 
ahkurnı:r,a~esı~de bul.~n.~n de gezere~, köylünün. ihtiyaç· 
eki rne ·d apıshane onun- farını tesbıt etmektedır. 
aları J anlığı tanzim için ------

liradan ~.Para .toplamışlar ve Torik balığı 
tir . guzel hır park vücude J . . 
Burnışlerdir. stıhlakın artırılma. 

iistü ::rk~,. Atatürkün bir sı tedbirleri aranıyor 
dıkılmiştir B ·· 1 d 1 k . . enem 1. · ugun er e mem e ctımız 

. ;~ ıler de seyahate sularında fazla miktarda avla· 
iz .'Ş ırak ediyorlar nan Torik balıklarının yatı 

ği ~ Halkevinin tertib et· okullarında, hastane ve şifa 
eme dnkara seyahatine Me- yurtlarında ve toplu bir halde 
tir k en de pek çok kimseler bulunan diğer hükumet mües-
u a betrniştir. Hususi tren seselerinde balık avı mevsi-

sa ah se hl ' · d ·· k" ld Ötij .. •• yYa arı Ankaraya mm e mum un o uğu kadar 
rrnuştur. fazla istihlak edilmesinin doğ-

I liÇede f aaliget ru olacağına dair Dahiliye 

ı 1~ebay B Em· k Vekaletinden vilayete bir ta-
e dig" · · ın, azamıza . 1 • • 
• 1 gündenb . . 

1
. mım ge mıştır. 

ır ç.a] erı verım ı K /k k 
eğe ~rn~ sistemi takib et- Öy i o alları 

erinin aş. amıştır. Halkın iş
scrıan b"t· ·1 em 1 ı ırı mesi ıçin ur ara k . ("'11111..__ sı 1 emırler veril-

-~~---alk · k ·· evı oşesi 
Bugün ... 

Sero· k saat 17 de Müze ve 
c:ıl o . 
2Q.s. tıtesi toplantısı vardır. 

akşam 937 Perşembe günü 
sesi d~ saat 20,30 da Kız Li-

ırekt" ·· Onan oru B. Necmeddin 
l<ernaıi~arafın.dan şair Yahya 
hakk d şahsıyeti ve san'atı 

ın a b" 
larak ır musahabe yapı-
kımız cscrl~ri okunacaktır. Hal

ın ev . 
olunu ırnızc gelmeleri rica r. 

Yaz tatilirıe 
başladılar .• 

Vilayetimiz dahilindeki köy 
mektebleri 15 Mayısta yaz 
tatiline başlamışlardır. lzmir 
ile mühim kaza merkezlerin
deki ilkmektebler de 7 Hazi
randa kapanacak ve 15 Ha
zirana kadar son sınıfların 
imtihanları yapılacaktır. 

GUlya!)ı ihracatı 
Gülyağı ticaretimiz ve gü[

yağının ihraç imkanları hak
kında Paris Türkofis şubesi 
tarafından İzmir Türkofisine 
malumat gelmiştir. 

ANADOLU 

Sinir 
Adetimdir; kahvehanelerin 

köşesine çekilir, yazılarımı ora
da çıkarırım. Kendi kendimin 
beyendiğim bir cihetim vardıı 

Ben, kahvehanede kıyamet 
kopsa, tavlalar, nargıleler,,.da
ma tahtaları havalara bile fır

latılsa aldırış etmez, yazardım. 
Hem de, yanımdakilerle ko· 
nuşarak, onlara cevablarımı 
vererek ve hatta ıual sorarak,. 
Bir taraftan yazı yazıp, öbür 
taraf tan bir başka mevzu üze· 
rinde, çekişe çekişe münakaşa 
ettiğim bile vakidir. 

Bu itiyadını, birden bire 
kayboldu. Sanki kasanın muh
teviyatını hırsızlar boşalttı, 
gitti. Bu, muhakkak bir sinir 
bozukluğundan ileri geliyor 
olacak .. Şimdi, oturduğum ma; 
sanın etrafında bir sinek do
laşmağa başlasa, onunla bile 
kavga edeceğim geliyor. Çün· 
kü yazamıyorum. 

Dün, yazıya başlamıştım ki 
bir arkadaş geldi, bana be· 
lediye reisini tanıyıp tanıma· 
dığımı sordu. 

- Tanımıyorum, dedim, 
şimdiye kadar hiç konuşama
dım .. 

Bıraktı, gitti. Bir diğeri 
çıktı, geldi. Haftaya nikahı 
olacakmış, beni davet etti: 

- Amma -dedi- gazeteye 
yazacaksın hrJI 

Gelı::miyeceğimi, çünkü ogün 
fstanbulda bulunacağımı söy
ledim. Yavaş yavaş hiddetlen
meğe başlamıştım. Bir muhar
rir arlcad:ıç 91~!ıg ... l..t; r.::l7P. 

teciler birliği ve tekaüdlük 
meseleleri hakkında ne gibi 
malumatım olduğunu ve ne 
düşündüğümü sordu. Cevab 
verdim: 

- Ben bu gidişle ne bir· 
liğe gireceğim, ne de sizden 
tekaüd maaşı istiyeceğim. Mu
harrir olduğum için Darülace
zeye düşsem bile ayıblamaz
lar. Bilakis meslekdaşlar bana 
hürmet gösterirler. Efkarı umu· 
miye de alakadar olur .. 

Bu ters, ukalaca cevab, ar· 
kadaşımı iyice sinirlendirdi. 
Uzatmıyayım, biri daha geldi, 
dığer biri daha!.. 

Benim de aklıma şu hikaye 
geldi: 

Hacı namında musalli bir 
adam varmış. Bir gün, sabah 
namazını kılmış ve dudakları· 
nın arasından dua okuya oku· 
ya, dükkanına gelmiş. Uğur 
gelsin, diye hiçbir fena yüz 
görmek istemiyormuş. Besme· 
le çekib anahtarı, deliğe koy
duğu dakikada biri gelmiş: 

-Selamünaleyküm ya Hacı. 
Nasılsın, iyi misin? 

- Aleyküm selam birader 
efendi, iyiyim. 

- Sizin buralarda hamam 
var?. 

-Var ... işte şuracıkta?. 
Arkadan biri daha biri da-

h 1 1 

a .... Ve Hacı, besmelesi ma-
halline masruf olarak kapıyı 
açamayınca, en sonuncusuna 
dayanamayıb şöyle bağırmış: 

- Kulluhum pisi.. Besmele 
ile rahat rahat kapıyı açtırma· 
dınız banal.. 

Benim de bugünkü vaziye· 
tim aynen böyleydi.. Ne ya
parsınız, artık sinirlerin akor
du bozulmaia başladı. 

Çimdik 

/ngilizler de, herşeyden evel Hitler-Mussolini mü.lakQtındgn 
evel Almanlarla daha samimi görüşmelerde bıılunmcık iıti1g1 

Bay Mussolini, Almanya .. 
ltalya münasebatı hak· 

kında ne diyor? 
~-~------------İtalya imparatorluğunun kurulması için 

kadınlar çok hizmet etmişler 
Berfin, 16 (A.A.) - Lokal Anzeiger gazetesi Romadaki 

muhabirinin B. Mussolini ile yaptığı bir mülakatı neşretmek .. 
tedir. B. Mussolini bu mülakatında ezcümle demiştir lci: 

- iki millet aralarında pekala teşriki mesaide bulunabilirler. 
Çünkü gerek faziletleri, gerekse kusurları bakımından arala· 
rında fark varsa da birçok hususatta da tam bir iştirak mev
cuttur. 

B. Mussolini birçok İtalyan ricalinin Almanyaya yaptıkları 
seyahatten beyanı memnuniyet etfikten sonra yeni Roma im
paratorluğunun ilk yıldönümü münasebetile bütün ltalyan mil
letinde İmparatorluk duygusu olduğunu ve kadınların da im
paratorluğun kurulmasına yardım ettiklerini söylemiştir. 

B. Mussolini son günlerde çok mevzubahs olan kendisinin 
Berlini ziyaretı meselesine kat'iyyen temas etmemiştir. 

. Rus-Japon konuşmaları
nın büsbütün çıkmaza 

girdiği söylenemez 
-----

Rusya ile Japonya arasındaki ihtilaf far 
halledilmiyecek kadar zorlu değildir 
Tokyo, 16(A.A.)-Berline gitmekte olan Sovet büyük elçisi 

B. Jurenef hareketinden \~vel Domei Ajansına yaptığı beya
natta, bugün Japonya ile Sovyet Rusya arasında mevcut müş
külatın dostane bir tarzda halline imkan bulunduğunu ve bu 
meseleler esasından görüşülürse pekala halledilebileceğini söy
lemiş ve demiştir ki: 

- Japonya ile Sovyet Rusya arasındaki bu münasebatın 
istikrarsız olduğu söylenırse aana uugı u vıu •. 

B. Jurenef B. Sato ile yaptığı son konuşmalar hakkında da 
bu konuşmaların bir çıkmaza girdiğinin iddia edilemiyeceğini 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Bir Alman gazetesi yazıyor: 

Pıtris, l 7 (A.A:) - Jqurnal 
gazetesinin J3erlin µıuhal>iri 
yazıyorı 

Bir ltalyan- f ransız - lngili~ 
mukareneti temin için FrFtnsı~ 
diplomasisi tarafıpdıtn Hrfe. 
dilmekte olan gayretler Uer. 
linin salahiyettar mehqfilinde 
Almanya ale)'hinde bir harer 
ket olarak telakki edilmek 
istenmiyor. 

Almanların kanaatine göra 
umumi vaziyetteki gerginliğin 
izalesi için ciddi bir hareket 
başlamıştır. Ve karşılıklı ola· 
rak ufak bir hüsnüniyet gös• 
terilirse bugünkü müşkülat 
oıtadan kaldırılabilir. 

Almanlar dört büyük Av• 
rupa devleti arasında daha 
faal bir teşriki mesai arıyor· 

lar. Bittabi Almanlar yapılmak· 
ta olan müzakerelerin vara• 
cakları umumi anlaşmalardan 
Sovyet Rusyayı dışarıda bı· 
rakmak da istemiyorlar. 

Ôvr gazetesi de Londradan 
şöyle bir haber yazıyor: 

Blomberg • Eden mülaka· 
tından çıkan mana şudur: 

Almanlar garb paktı müza· 
kerelerinde daha iyi bir niyet 
göstermek hevesindedirler. İn
gilizler de herşeyden evel 
Hitler· Mussolini mülakatından 
evel Almanya ile daha sami· 
mi görüşmelerde bulunmak 
arzusunu izhar ediyorlar. 

Alman 
Milli ensti
tüsü., Yahudilik 
ışını ıeılltk ~"''J"• .. 

Berlin, 16 (A.A.) - Yeni 
Almanya tarihini vücude getir· 
meğe memur milli enstitünün 
Yahudi meselelerini tetkik 
eden şubesi ilk içtimalarını 

Türkiye sergicilikte, 
kemal göstermeğe 

vaffak olmuştur 

b I• r Münihde Yahudi aleyhtarlığı 
hareketinin alemdarı Paran-

• konya Nazi şefi Julius Streim u cherin iştirakile akdetmeğe baş· 
lamıştır. 

~~~~--~~~~ 

Kömür sergisinde müşahede olunan mü. 
kemmeliyet herkesi hayran bırakmıştır 
Ankara, 16 (A.A.) - Nü- dünyanın herhangi bir mem-

renberger Zeitung muhabiri lekctinde bir vekili tebcile 
Enternasyonal kömür sergısı kati bir sebeb olacak kadar 
hakkındaki intibalarını şu su- güzel olan bu st::rgiyi dünya 
retle kaydetmektedir: efka~ı umun;ıiyesine iftiharla 

Genç Türkiye Cumhuriyeti takdım edebılır. . 
Ankarada ilk enternasyonal Türk dostlarımıza komplı-
sergisini yaptı. Buna mevzu man yapmadan diyebiliriz ki, 
olarak da kömürü seçti. Yeni bu sergi milletler arası ölçüde 
Cumhuriyetin endüstriyelleşme hakikaten muvaffak ve bilhas· 
hususundaki azmini gösteren sa çok sanatkarane bir eserdir. 
bu hareketi dikkatle takib et
memek mümkün değildir. Kö
mür sergisinde memnuniyeti 
mucib bir nokta da Alman 
firmalannın sayı itibarile en 
başta gelmesidir. Fakat asıl 
hayran olunacak tarafı Türk
lerin sergide gösterdikleri ser· 
gicilik kemalidir. 

Kömür aslında estetik ol
mıyan bir mevzudur. Böyle 
ilmi ve telkini bir sergiyi kom
poze etmeğe yalnız sanat bil
gisi yetişmez. Bir serginin he
yecan uyandırması ve İz bı
rakabilmesi için çok güzel 
bedii ve unutulmaz hatıralar 
yaratacak mahiyette olması 
da elzemdir. 

Türkler bunda her bakım-
dan muvaffak olmuşlardır. 
Türkiye Ekonomi Bakanı, Türk 
elemanlarla meydana'getirdi~i 

!Fransız müstemlekeleri 
Paris, 17 (Radyo} - Ordr 

gazetesinde çıkan bir maka· 
lede: • 

"Şimdiden müstemlekeleri
mizin muhafazasını temin ede
mezsek ve tahtelbahir, mayin
ler, hava ve deniz kuvvetleri 
ile himaye edilmezse vaziye
timiz iyi olmıyacaktır. 

Sahillerde küçük torpil mo
törbotları teşkilatı vücude i'c· 
tirmeliyiz. Bunlar sayesinde 
müstemlekelerimizin düsman 
taarruzundan himaye ve mu· 
hafazası mümkün olacaktır. 

Müstemlekelerimizi .2&yri 
kabili tecavüz bir hale koy
mazsak, düşmanın heran taar
ruzuna uğramak tehlikesi mu· 
hakkaktır.,, denilmektedir. 

Hükumetin himayesi altında 
tesis edilen bu şube Üçüncü 
Reichin resmi Ya'1udi aleyh· 
tarlığına fenni bir temel tesis 
etmek maksadile çalışmakta
dır. Şube aynı zamanda Ya· 
hudiliğin bütün dünyadaki fe
laketlerin müsebbibi olduğunu 
isbata çalışan Alman ve ec
nebi Yahudi aleyhtarlannı aza 
kaydetmeğe uğraşmaktadır. 

Şubenin tertib ettiği kon· 
f eranslarla neşrettiği risaleler 
Yahudi ırkının bedeni ve akli 
noktainazarlardan dun bir mev· 
kide bulcnduğunu isbat etmek 
gayesini gütmekted~.r. . 

Enstitü bütün dunya alım-
lerinin manevi ve sosyal hatta 
patalojik iki cep~~s~ bul~n~n 
ve y ahudilik tarı hının mu hım 
bir safhası olan ortaçağ Ya· 
hudilik meselesi hakkında ve
sikalar toplamağa çalışmak
tadır. 

Öğretmenler yardım 
sandığı 

lzmir öğretmenlerine sıkışık 
vaziyette kaldıkları zamanlarda 
para yardımlarında bulunmak 
maksadile kültür direktörlü
ğünün teşelJbüsile teşkil edil
mek üzere olan (lzmir öğret
menleri yardım sandığı) nın 
formalitesi, yakında ikmal edi
lecektir. Sandık, 1 Haziran
dan itibaren faaliyete geçe· 
cektir. 
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~Doka 1:ap yı açtı ve baktı, Meçhulll ..., .. · ~Q 
_ko san yoktu. Kiyara, nihayet Do- ---

ğan! diye bağırarak onu çağırdı. 
- Faket hasmetpenah, çok 

merhamatsiz, çok amansız dav
ranıyorsun.. Peki, anahtarı ve· 
riyorum. Kapıyı açacnksın, fa· 
kat şunu bil ki çıkacak her
hangi bir vak'anın yegane 
mes'ulü sen olacaksın .. Btıyu· 

run anahtarı!.. 
Prenses anahtarı uzattıktan 

sonra kenara çekildi. İkisi ara
sında :herhangi bir çarpışma 

.olursa buna mümaneat ede· 
cekti. Çünkü, Doknnın ölmesi 
takdirinde, böyle bir hadise 
çok ağır ve mühim olacak\l. 
Keza, sevdiği gencin ölmesini 
de istemiyordu. 

Doka, anahtarı kapar kap· 
maz, oda kapısına doğru yü
rüdü: 

- Şimdi de o maruf, o gü· 
zel kahramanın yüzünü göre· 
lim, bakalım ... 

Ki yara: 
- Muhterem dayı -dedi

bir skandaldan çekindiğini ve 
ve bunun duyulmamasını iste
diğini söylediğin halde, ne 
diye bu ısrar: gösteriyorsun!. 
Onunla karşılaşırsan ne yapa· 
caksın?. 

Doka, Kiyaraya gazap ve 
hiddet dolu bir bakış atfetti: 

- Ne mi ya;:'acağım?. Kı
ııcımı kalbıne saphyacağım ve 
ölüsünü, gece vakti omuzla
rımda taşıyarak denize ataca· 
ğım. Senin kepazelik ve na· 
mussuzluğunu, dilsiz denizlere 
bırakacağım. Ve gelecek haf· 
ta da düğünün olacak. 

Doka bunu söyler söylemez 
anahtarı çevirdi.. Kiyaranın 
dudaklarında derin bir inilti 
çıktı. Felaket, patlamak üzere 
idi. Fakat birdenbire her ikisi 
de hayretle gözlerini açtılar: 

Çünkü oda bomboştu. 
Doka: 
- Kaçmış -diye bağırdı· 

hnydut kaçmış .. 
Doka etrafa baktı: 
Pencere açıktı ve bu pen· 

cerenin zeminden irtifaı on beş 
metreden çok fazla idi. 

- imkanı yok -diye mırıl
dandı· buradan atlamış olsaydı, 
mermerlerin üstüne kurbağa 
gibi yapışır, geberirdi. 

Pencereden, dama çıkmak ta 
imkansızdı. Oraya sıçrıyabil· 
mek için, Meçhul Korsanın 

kanatla.ıması lazımgelirdi .. 
Kaçtığı muhakkaktı, fakat 

nereden?. 
Doka, odanın içinde deli 

gibi dolaşıyor, duvarları yum
rukluyor, boşluk veya gizli 
kapılar arıyordu .. 

Bulamayınca, kanlanmış göz
lerini Kiyaraya dikti. 
Dilberber Venedik kızı, arka· 
sını duvara dayamış, sapsarı 
bir çehre ile ona bakıyordu. 

Doka, ona yaklaştı ve bir· 
denbire acı acı güldü: 

- Zavallı Kiyaral.. işte sana 
bir ders: 
· Hayat, aşktan çok tatlıdır. 
Hayat, herşeyden önce gelir. 
Sevdiğin haydut, sahte bir 
kahraman, şöhreti balon gibi 
şişirilmiş bir serseriden başka 
hiç bir şey değilmiş .. f şte tatlı 
canını kurtarmak iS,in sıça~ 

-·--deliklerinden birıne girerek 
kayboldu.. Seven, şerefli ve 
gururlu 'bir erkek, hem ele 
kahranilin .geçinen bir erkek, 
hiç bir zaman bu kadar baya· 
ğılaşmaz .. Mertlik onlann kuru 
şöhrctindedir .. Sehin sevdiğin 
de, pis ve sefil bir korkaktan 
başka bir şey değildir .. Yazık!.. 
Sana yazık!.. Senin kalbin, 
böyle bir uşak makulesin~ı'ı 
ayağlnm altma 'Clüşme·meliydi: 

l<iyatt}-, dayanamadı: 
- Doka!... Haşmetpenahl. 

Çok ağır söylüyorsunuz .. 
Doka başını salladı: 

- Ağır mı dedin? .• 
Ve bir kahkaha attı: 
- Dur -dedi- daha bitir

medim sözümü!.. Senin kalbin, 
böyle bir serseri köpeğin 
avuçlarına düşmemeliydi. Ve 
senin yatak odana, böyle bir 
maceraperest haydut girme
meliydi. Bu odanın havası, 
seni nazarımda ebediyen mah
kum etmiştir. 

Doka, bu sözlerle, Kiyaranın 
izzeti nefsini ve gururunu mü
temadiyen hançerliyordu. Her 
cümle, ciğerinin üstünde derin 
bir yara sızısı gösteriyordu. 
Son bir gayretle: 

- Hayır! -diye bağırdı- bu 
haJaı Ccu.la ı:>O.t. ::.oy ııycuıc.t.:tı• 

niz.. Onu, herhangi bir müda· 
haleden ve müC3deleden me
neden, benim .. Ben, bir serse· 
riye gönül vermediğimi pekala 
biliyorum.. O da sizin kadar 
mert ve şereflidir Doka!.. Onu, 
sizin tuzaklarınıza feda ede· 
mezdim. Mademki iş bu rad
deye düşmüştür. Onu karşınıza 
şimdi dikeceğim. Razı mısınız? 

- Razıyım .. Haydi, kahra· 
manı bekliyorum.:. 

Kiyara şöyle düşünmüştü: 
Meçhul Korsan, odada bu· 

lunmamakla beraber, hiç şüp
hesiz, çok yakınlarında bulu
nuyordu. Kimbilir, belki de 
bu söylenen şeylerin hepsini 
işitiyordu. Fakat Kiyara on· 
dan herhangi birşey yapma· 
masını yalvarmıştı ve bu se
bebledir ki, kılıcını parlatıp 
meydana fırlamıyordu. 

Ok yaydan çıktığına göre, 
şimdi onu çağırırsa, sevdiği 
genç derhal, nerede ise çıkıb 
gelecek ve kendisinin, kaçma
dığını, korkmadığını göstere· 
cekti. 

Amma bundan sonrası bir 
facia olacakmış. 

Kiyara, artık onu düşün· 
müyordu ... 

- Ben de intihar ederim!. 
Diyerek, kat'i kararını ver· 

mişti.. Nasıl olsa, böyle bir 
skandalın sonunda kendisi 
için yaşamak mevzubahs ola
mazdı .. 

Sert adımlarla odaya doğru 
yürüdü: 

- Doğan!. 
Diye bağırdı ve sonra da 

Dokaya döndü: 
- Bundan sonrası size aid .. 

Hayatınızı iyi kullanın muh
terem Doka!. 

Doka, Kiyaranın bu cesa
retine şaşmıştı. Evinden fır· 
lamış gözlele, kapılara, pen· 
cerelere b~kıyordu: 

Bakalım, şeytan nereden gi· 
recekti?. 

.·r ' • • ...-:.. Jonu 'Var -

Lozanda Türk tale. 
be cemiyeti 

- Başı 1 nci sahifede ·~ 

nafiini nasıl mndafaa ettikle
rini bizzat gördüm. 
hemiş ve Türk milletin ve 

şeflerinin saadetlerine kade
hini kaldırmıştır. 

Bundan sonra ecnebi talebe 
cemiyetleri reisleri söz alarak 
Türk talebe cemiyetinin gös
terdiği arkadaşlıkları takdir 
ettiler. Ve Türk talebe cemi· 
yetine candan teşekkür ey
lediler. 

Talebelerimizin bu akşamki 
ziyafeti pek samimi bir hava 
içinde hocalarile birlikte geç
miştir. 

lngiliz matbuatı 
Von Blombergin Londrada 

yaptığı temaslar için 
ne yazıyor .. 

Londra 17 (A.A.) - Birkaç 
gazete Mareşal Von Blomber
gin devlet adamlarile yaptığı 

mülakatlar hakkında tefsirler· 
Jc uuluııımtkcac.Jırlar. Du ga· 
zeteler havadaki . gerginliğin 
oldukça gevşediğini ve Lond· 

ra görüşmelerinin garb paktı
na ve belki de Almanyanm 
Cenevreye avdetine yol açmak 

üzere yakında toplanacak olan 
konferansları hazırladığı fikrini 
ileri sürmektedir. 

Daili Ekspres gazetesi ya· 
kında bir lngiliz·Alman itilafı 
akdedileceğine ihtimal verme· 
mekle beraber Londra ve Ber

linin kanolaryeleri vasıtasile 

dünya iktısad konferansı için 
iptidai müzakerelerde bulun· 
duklarını kaydetmektedir. 

Bu konferansın sene niha
yetinde veya 1938 senesi İlk-

baharında aktedilect"ği söy· 
len ilmektedir. 

Daili Mail diyor ki: 

"İngiliz nazırlarının silah 
imalatının büründüğü sırrı 
meydana çıkarmak için bütün 
Avrupa devletlerinin silahlanma 
büdçelerinin teferruatını neş· 

retmelerini telkin ettikleri söy
lenmektedir. 

Nevs Chornicle gazetesi 
yakında mühim müzakereler 

cereyan edeceğini ve bun
ların ilk neticesi olarak da 
Almanya Fransa ile bir pakt 
akdetmeği kabul edeceğini 
yazmaktadır. 

Bu gazete Fransız Sovyet 
paktının Almanyaya açık bu
lunduğunu hatırlatmak için 

ağlebi ihtimal yeni gayretler 
sarfedildiğini ilave etmektedir. 

Diğer ciht:tten Morning Post 

gazetesi Mussolininin nutkun· 

dan sonra f ngiliz ftalyan mü
nasebetlerinin atisini bedbin· 
Jikle derpiş etmekte ve oku· 
yucularına her şeyin iyi bir 
şekilde neticeleneceğini ümid 
etmekle beraber en vahim 

IJerabere kald·ı 

\ 
\ 

Bugünkü progra 
lstanbul radgosu 

Gündüz neşriyatı: saat 7 
Ankaradan naklen jimnas 
hareketleri. 12,30-13 halk f 
küleri, havadisler, hafif musi 

Akşam neşriyatı: 

18,30 dans musikisi, 19, 
konferans (Eminönü Halkev· 
den naklen), 19,45 konfera 
(.Sağlık), 20 Bn, Selma ve 
kadaşları tarafından Türk 
sikisi, 20,30 B. Ömer Rı 
tarafından Arabça söyl 
20,45 B. Cemal Kamil ve 
kadaşları tarafından Türk 
sikisi, Zl, 15 Studyo orkestra 
22, 15 Ajans ve borsa hıtb 
leri. 

1- Fenerlilerin neticesiz bir akını. 

Bugünkü progra 
Ankara radyosu 

Gündüz neşriyatı: 
2 - Hakem, Ft!ner kalecisi ve bazı oguncular. Saat 12,30 plak neriy 

12,50 Halk türküleri, 13 
dahili haberler. 

- Başı 1 inci sag/ada - lgeçirdiler. Fener kalecisi Nec· 
Saidi de oynatıyorılu. Said huna 
rağmen, bütün enerjisini ı:ırfederek 
takımına :J mükemmel gol kazan· 
dırdı. 

Naoıık ve sağaçık Kemal ise, 
mütenddid fırsatları öldürdüler ve 
kendilerine dü~en rolii oynıya· 

madılar. Basri de topu fozl:ı ezmf'k 
hata ındao kendisini l.:urtaramadı. 

İlk golü ıiçüucii claldkada SaiJ. 
çıkardı. Saiılin ayoğıuılan çıkan 

top, büyük bir hı~la zaviyeden ağ· 
lnra takıldıktan l.ıiraz sonra, İzmir 
kalesi hir iki tehlike seçir.Ji. 

'itekiın dokuzuncu dnkikada, 
Düleud, kaleci Jlilminin fı•na Lir 
çıkı€ından istifade ile lıcraberlik 

sayısını çıkarnıağn nıuvaf fuk oldu. 
~·ener, beş dakikalık nisbi hir hli· 
kimiyetten sonra lzmirin tazyikı 
IJıı~tıuıı. ı 7 hıcı tlııklkaııa .Necdet, 

fedak!irane bir plonjonla muhak· 
kak bir sayıyı tuttu. Bunu Üçoknn 
di~er bir akını takib etti. Fenerli
ler topu kornere atarak tehlikeyi 
savuoturd ulur .• 

23 üncü dakiknda Fenerin eol· 
dan inkişaf eden şuurlu ve ahenkli 
bir inişini görüyoruz. Düle1Hl, sıkı 
bir şütle topu ikinci defa olarak 
Üçok ağlan na· takınca, (<ener takı· 
nıı yeniden canlanır gibi oldu. 

Fakat Üçok müdafaası iyi 
çalışıyordu. Bugün merkez 
muavin mevkiinde oynıyan Fik· 
ret, bütün varlığını ve ener
jisini sarfediyor, fakat muvaf
fak olamıyordu. Fikretin bu
raya alınması, fazla gol yime· 
memeğe matuftu. 

25 inci dakikada Said, to· 
pu direklerden aşırtarak bir 
fırsatı kaçırdı. 30 uncu daki
kada Fener kalesi sırtısıra 
üç tahlikenin yanından sıyrı
lıp kurtuldu. 

Akınlar serileşmişti. Haki· 
miyet, İzmirde idi. Top, bü· 
tün sürati ile ayaktan ayağa 
dolaşıyordu. Fener, bir gün 
evelkine nazaran daha yüksek, 
daha şuurlu ve görüşlii bir 
oyun oynuyor, fakat Üçokun 
tazyikinden kutulamıyordu. 
Dakika 40. Said, Fener mü· 
dafaası ile kısa bir mücadele· 
den sonra sıyrıldı ve Üçokun 
beraberlik sayısını çıkardı. 
Fener derhal harekete geldi. 
Kırk dördüncü dakikada Bü · 
lendin sıkı bir şütü, Hilminin 
elinde öldü .. 

ikinci devrenin dördüncü 
dakikasında izmir; biraz sonra 
da Fener kalesi iki tehlike 
----------------~--~ 
hadiselere karşı da hazır bu· 
lunmalarmı tavsiye etmek· 
tedir. 

Bu gazete ftalyanın şimdiki 
hassasiyetine hayret etmekte 
ve bu devletin açıkça f ngiltere 
ile bir münazaa zemini arayıp 
aramadığını sormaktadır. 

det, Saidin ayağına atılarak 
topu aldı.. Fener hücumları, 
ekseriya soldan oluyor .. 10 cu 
dakikada Üçok aleyhine bir 
korner, neticesiz kaldı. 

13 üncü dakikada Said sıy· 
rıldı ve bekleri atlattı. Kaleci 
yerinden çıkmıştı. Top da Sai· 
din ayağından kaleye doğru 
akmıştı. Bülend, yetişti, mu· 
hakkak bir sayıya mani oldu. 

On yedinci dakikada sağa· 
çığın bir şandelini yakalıyan 
Naci, topu tutmadan fzmir 
ağlarına gönderdi ve gol. .. 
Fener artık galibdi.. Fakat 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 plakla muht 
musiki parçalan, 19 Türk 
sikisi (Servet Adnan ve ar 
daşları tarafından), 19,30 S 

ayarı ve arapça havadis 
19,45 Türk musiki heyeti 
şarkılar, 20, 15 plak neşiriY 
20,30 konferans, 20,40 d 
musikisi, 21 ajans haberi 
21,15 stüdyo salon orkestr 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 de Türkçe fi 

riyat. 

Üçokun tazyikı berdevamdı. 
Namık, sırtısıra bir kaç fır· 
satı öldürünce, Üçokun neş'e· 
sinin bozulmağa başladığını 

.. d-k Ozum satışları gor u .. 

Fakat Said, Mazhar, Şükrü, Ç. Alıcı K. S. 
Adil ve Enverin yüksek ener· 681 inhisarlar 7 50 
jilerile Üçok, gene Fener ka· 58 Vitel 9 75 1 
lesini sarmağa muvaffak oldu.. 38 Esnaf Banka. 8 875 1 

M.safir takım kalesi, şütör 33 Ş. Rıza H. l l 5o l 
18 Ka. Taner 12 1 hir takım karşısında, bir yı· ı 

ğın gol yiyebilecek vaziyete 13 H. Alyoti 15 1 düşmüştü. Fakat aynı zamanda l 2 S. Ergin 12 50 

M 6 Ş. B~nciyo 10 1 
şansını muhafaza ediyordu. aa· 

9 
Yekün 

mafih Fener muhacimleri, fır· 8
3
5

296 4 4 5 Eski satış 
sat buldukça 7eri. akınlar ya· 435155•5 U. satı 
pıyorlardı. Nıtekım 39 uncu ' . ş 

dakikada İzmir kalesi iki kornerle Zahıre satışları 
karşılaştı, fakat atlattı. Oyunun Çu. Ginsi K. S. 
bundan sonrası tek kale halin- 1339 Buğday 6 0625 
de, Fener nısıf sahası içinde 55 Ton Bakla 4 
geçti. 10400 Kilo Pa. çe. 3 25 S 

42 inci dakikada Namık, 3823 " Yapağı 53 
bütün hatasını telafi etmek 35 Ken. Pala. 210 
istiyen güzel bir ortalayış • • • • • -
yaptı. Said, beklerin arasından Yeni vapur/af 
atılarak mükemmel bir kafa ısmarladık 
vuruşile topu ağlara taktı.. Bu vapurlarm ikisi 1 

Üçok müdafaası, bilhassa kşrfezi içindir 
Ali, çok güze) bir oyunla bu lstanbul, 17 (Radyo) .,.,, 
neticede amil olmuşlardır. kumetimiz; Krop fabrik .. 
lstanbulda: Akay için iki ve lzmir k 

lstanbııl, 17 (Hususi) için de iki vapur ısın•r 
Dünkü maçta Beşiktaş-Galata· ve bu husustaki muk• 
saray, sert, enerjik bir oyun- irpzalamıştır. 
dan sonra 2-2 berabere kal- - ıı yapılan ve DoğansportJ 
dılar. 

An karada: 
Ankara, 17 (Hususi) - Bu· 

gün Güneş ve Ankaragücü 
karşılaştılar. Dünkü oyundan 
epeyce yorgun çıkan Güne~iıı, 
ikinci maçta alacağı netice 
merakla bekleniyordu. Güneş, 
hakim bir oyun tesis ederek 
6-1 gibi büyük bir farkla ka· 
zandı. 

Doöanspor - Genç!erbirliği 

lstanbul, 17 (Hususi) -
Fudbol federasyonu, Milli kti· 
me müsabakası için Ankarada 

mağlubiyeti ile netice 
Gençlerbirliği-Doğans~0~ 
çının tekrar edilmesin• tf 
laştırmıştır. Maç lststl 
yapılacaktır. 

·ıe 
Malüm olduğu veçh1

• 

maçı eski F enerbahçelı f 
eddin idare etmiş ve 
kararlarla lzmir takıın1"1 

lub ettirmişti. Ozamarı ~ 

sporlular hakemi prot~, 
mişter ve maçın tekr' il' 
tem işlerdi. F ederasyod 
razı tedkik etmiş ve 
rarını vermiştir. 



....,~ı_ı_•~"'.::...:"~1---------------------------------------------- ANADOLU N:-;, Mmi Em111c Mlldtırıqüaden: 1408 Lira K. Türkiye iş ve Ziraat banka- lzmir Sicili Ti-
792 &y..ı.11 Menemen c. s.ı.a s. s1 eski 73 ı.ı 85 00 lan üzüm kurumu Ltd. şirke- caretmemurlu· 
793 No. lu 195,25 M. M. arsa. tİ d 
794 Kahramanlar Şeref s. 12 kapu 10 taj No.lı ev lSO 00 D en: gun" dan: 

GGzelyala Re-diye rıkmazında 20 eski 22 yeni 60 00 
18 - y Müessesemizin üzüm ve incir ifletmesine ait depolanndan Tescil edilmiı olan lzmir 

79S Sa taj No. lu 197,25 metre arsa. birisinde ycpılacak olan ilave ve tadilat ifleri pazarbk uıulile memurları istihlak kooperati· 
796 lbane Şetaret ı. 30 kapu No. lı ev 65 OO ihale edilecektir. Taliplerin Saman iskelesinde iş hanındaki finin 7.4.937 tarihinde fevka· 
7 ,, ,, ., 10 eski 38 yeni 17 tai- No.lu ev 40 00 b" .. t d k · rt · on '"p 24 s 97 Burnava Türkmen s. 33 eski 59 taj No. lu 13S 54 00 uromuza muracaa e ere proıe ve ıa nameyı .-ru . • iade olarak toplanan umumi 

IDetre ana. 1937 tarihli pazarteai H1Amına kadar tekliflerini bildirmeleri heyeti zabıtnamesi ticaret ka· 
799 Karııyaka Bahariye eski arka yeni Afitap s. SO ()() lüzumu ilin olunur. 16 18 nunu hükumlerine göre sicilin 

26 eıki 18 taj No. ıu 125 metre arsa. Akhisar UrbayJıgın" dan 1987 numarasına kayıt ve tes· 
800 ~N ıyalca Bahariye karakol s. 8 eski 27 taj 27 09 cil edilditi ilin olunur. 

o. lu 60,20 M. ana. Elektrik santralı ihtiyacı için 59.000 kilogram motörin 800 1 - Zabıtname 
801 Tepecik lcitıtbane c. 178 taj No. lu düklcin 160 00 Kg. vakum 1000 K2. dizel ıilindir yatı 1200 tane 220/25 ve lzmir Sicili ticaret memur· 
802 Suvari mahallesinin kiremithane ı. 14 eski 20 00 150 tane 2201100 Watlik elektrik ampulü 2490 sayılı kanun luğu resmi mührü ve 

8122 taj No. lu 66,SO metre ana. mucibince ve 20/5/937 günü Aat 15 de ihale edilmek üzere F. Tenik imzası 
804 3. cü Karataf Asansör s. No. 14 bpu ve tajh ı 10 ()() ayn ayrı ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmlŞtır. istek· İzmir memurları istihlak ko· 
80 418 M. M. ana, lilerin Akhisar belediyesine müracaat etmeleri ilin olunur. operatifinin 7.4.937 tarihinde 
~ Bumava Türkmen s. No. 59 eski 31 tajlı tv 202 00 t 1 13 15 18 1433 ilin edilen gün ve saatta ya· 

807 Karantina Mahmudiye s. No. 7 eski ve tajlı ev 405 ()() /zmir Komatanlıfı ildnları pılan fevkalade içtimaa !ait 
Retadiye Erik ve teceddüt s. No. 38-40 den 89 60 zabıtname bülisasıdn. 
IDüfrez 3 ve 4 parsel No. lu 176 metre arsa. lzmir Müstahkem Mevki sabo alma komisyonundan: fzmir memurları istihlak ko· 

&to 1. ci karalaş lbiı ağa s. 14 taj No. lu ev 265 ()() 1 - idareleri lstanbul le.azım amirliğine bağlı müeuesat operatifi üçüncü defa fevka-
~ Kahramanlar Sepetçi s. 90 eski 52 tajlı ev ı20 oo için ı00,000 kilo alt ve 100,000 kilo yoturt 3ı Ma· lide toplanbıı 7-4·937 de saat 

Karatq lsmabane s. 23 taj No. lu evin 4 de 100 oo yıs 937 pazarteai pnü saat ıs de Tophanede sat. 17 de ilan edildiği vcçhile 
y 8 biaaesi nakit ile tediye edilmek üzere. al. komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. halk evinde yapıldı. iktisat 

lcit U~da )'UJlı emvalin mülkiyetleri hizalannda bedeli na· 2 - Südün temin bedeli 11250 lira olup ilk teminatı velciletini temsilen hazır bulu· 
fiye t~~e ed~lec~ktir. Yazılı .. olanlardan gayrisi 2. ci tert!p tas· 843 lira 75 ku.,..mr. Yoğurdun tahmin bedeli 15000 nan borsa komiseri bay Şevkil 
llaa eaibsı de odenmek uzere onbeı gün müddetle artır- lira olup ilk teminatı 112S liradır.' ortaklara yapılan tebliğatın 
~ konulmuttur. ihalesi 2415/937 pazartesi günü saat tS 3 - Şartnamesi l.tanbul Tophane sat. al. komisyonunda esaa mukavelenameye ve tica· 

... • Alıcalann MiHI Emlik MüdürlüJüne müracaatlan. 9 18 ıörllebilir. ret kanunu hükOmlerine uygun U'1ww turu M dd 1 J h• 4 - Ebiltmeye IJİreeeklerin Ticaret oduanda kayıtlı olm• oldutunu ve 306 hissedar 
J .. , cu a e ernd- lan şart olmakla beraber 2490 ayılı kanunun 2 ve (8080.50) sekiz bin seksen 

lanndan: 3 üncü maddelerinde ve prtnamelerinde yazılı vesi· lira elli kurut sermaye ile 
kalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale mevcud bulunduğundan müza· 

kaa. idaremiz • 19:i7 senesi afyon ıekoltaiai Türkiye Ziraat ban- saatından bir saat cwel Tophane satın alma komis· kereye başbyabilmesi için ka· 
AlıYllltkıle dotrudan dotruya ekicilerden satın alacaktır. yonuna vermeleri. 13 18 23 27 1448 nunen muktazi nisabın da 

balaru.~ mezkGr banbnın qalJda gösterilen ıehir ve kasa· lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: mevcut olduğunu beyan etmesi 
T,.ı.- 53 IU~ ve sandıtında yapılaca~r: 1 - Müteabbid um ve hesabına 11700 kilo sadfJY'tı ka· üzerine toplantıyı illare meclisi 
~ ...... " Erbaa, Nıbar, Zile, Amasya, Merzıfon, Gfimüıhacı· palı zarfla ebiltmeye koamuftur. reiı vekili bay Kemal Tükel 
SheSr_:um, Mecidözü, lıldtip, Malatya.. Adıyaman, Eskitchir, 2 - ihalesi 24 Mayıı 937 pazartesi günü mt 10 da Mat. açtı. Hükümet komiseri bay 
Alctera· iLMihaliççik, Kütahya, Emet, Ged"ız, Simav, TaYf&nlı, Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. Şevki ruznamenin ikinci mad· 

.,,. ' 
bul edildi. Badehu riya.et 
esas mukavelenin tadilini reye 
vaz eyledi. 

Mukavelenamenin tamamen 
tadili kabul edilerek madde· 
lerin müzakeresine geçildi. 
Yeni mukavelename idare he· 
yetinin teklif ettiği şekilde 
ittifakla kabul edildi. 

Ruznamede konuıulacak bat· 
ka birşey kalmadıtmdan riya· 
set divanına zabıtnamenin be· 
yeti umumiye namına imza a-
lihiyeti verilerek celse kapa· 
bldı. 

10 kuruıluk damga pulu 
Heyeti umumiye reiıi 

A .. Tuncay 
Hükumet komiseri 

M. Şevki 
Kitip Alaittin 
Katip Aptullah 

Ari camii Tahir 
Ari camii Rqid 

Birinci Sınıf Mutahass11 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ofla 

ilt ve TenasUI hastalık 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T f'!lefon : 3479 

lzmir belediyesinden: 
Kırk beş lira bedeli keıifli 

köprüde dere kenarında yapı· 
lacak muhafaza duvarı iti bat· 
kitiblilcteki şartname vcçbile 
2S-S-931 salı günü saat onal· 
tına pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. iştirak için üç buçuk lira· 
lık muvakkat teminat · makbu· 
zu ile söylenen tün ve saatte 
encümene gelinir. 

~ .!
1
• 1 •haç, Daın, Bozkır, Kar&IQan, Benehir, $arkikara· 3 - Tahmin edilen tutara 9945 lira olup ilk teminat parası desinde göıterilen ve tirketin 

ç., U1 ecıa1c, Bozö,Ok, fneıöl, Clayve. Göyafllt. Orhaneli. Uuk, 745 lira 88 lcuruft111. feahine müteallik bulunan tak· ı .. 1111!!1--.!lll!----· tehi thrif, fftda, .V,eabaafliaar, lluhadısr, SaacfdtL, Veni- 4 - Evsaf ve teraiti her ıün Mat. Mv. sat. al. komisyo· ririn müzakeresine, kanunen abJık &r88 

8 11 15 18 

.__~ Natıı!-n, EmirBf, Se,cfitehir, Konya, Denizli, Aydın, numla görülebilir. aranması lizımgelen nisabın Güzelyalıda Recaizade ve 
~ Etir6\ W.burla, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. 5 - Eksiltmeye gireceklerin_ Ticaret odasında kıyıtlı olma· mevcud olmamasından imkinı Selimet sokaldan ile ma· 

So&J!baya. fiatleri fU SUPetle tesbit olunmUJtur: ları ıart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve kanuni bulunmadığını tasriban dut kötcbatında 4'1r.15 
T . 1 beher morfin derecesi 40 kuruı. 3 üncil mad~lerinde ve ıartnamelerinde yazılı Yelib· beyan ettikten sonra esu M.2 bir ana ehven filtle 

~-:, ~llZ toplamnıı drogistler ı beher morfin de· larla birlikte teminat ve teklif mektuplanni ihale sa· mukavelename mucibince he· satılıktır . 
......... ,..._ atinden bir saat evci komisyona YenDeleri. yeti umumiye reisliğine bay Talipler T. M. C. resmi 
-.a ıs "-t. l2 ve d•ha yubn kabalar beher morfin dere· 9 13 18 23 142 l Asım Tuncay, katipliklere Ali· ilan iıleri bürosunda Naci 

M. SJ Jliaie Müstahkem Mnki saba alma komiayonundan: iddin ve Aptullah ve ara ca· Tokaya müracaatları. 
30 '-1; 12 

den llfAis bbıl.. beher morfin clereceıi t - 37 4 kalem elektrik malzemeıi kapalı zarfla eksiltmeye miliğine en çok hiue sahip· Tnrbalı tapu dairesinden: 
•li - ,,,, konmuştur. leri Reşit ve Tahir ıeçildiler. Çapak köyünün Kwlkuyu 

~·;;;•·~~ muayenesi idaremizin alam 2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup ilk teminat parası Müzakereye baılandı: nam mahalde dört tarafı yol 
'-ta ve teaeU .. ~CCti. ~ler tarafından yapılacak ve 2437 lira SO kuruıtur. idare heyeti tarahndan tek- ile çevrili tahminen 1 hektar 
~ ~~rr..!a;:.~ec::-.darlara kilo batını berveçlıi· 3 _ ihalesi 21/Mayıs/937 cuma günü saat 1S de Ankara lif edilen yeni nizamname es· 8379 metre murabbaı ş:ı: 

VVltl&r M. M. V. sabn alma komisyonunda yapılacaktır. babı mucibesi idare heyeti Çapak köyünden ı:tacı • 
T-.iz k 4. -TL. 4 - Şartnamesini almak istiyenler 165 kuruf mukabilinde reis vekili Kemal Tükel tara- rin 30 yıl önce Salih kw_Ha· 
Morfi .ve onabaz toplanmıı drofistler 4. - " M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. Mu· fından izah edildi. Tadilin leh niteden haricen iştira eylemek 
Morfi 

0
! ~ 12 

Ye daha yakan kabalar 3. -
11 

habere ile prtname gönderilmez. ve aleyhinde mütalea beyan suretile bili senet ve bili ni· 
~·~d~t2 elen -..tıya lcahalar 2.50- " S - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret oduıncla kayıtb olma· edeceklere söz verildi. Tadil za tasarrufunda iken vefatile 

lili11den delleri lst.nbalda yıpılacak liboratuar tah· lan ..... olmakla beruber 2490 sayılı kanunun 2 ve lehinde beyanı fikredenler din· veresesi namlarına yeniden 
:L IOnra azamt sür' atla • z· b •-- ,_. • tescilini ihtiyar heyeti iJmü ..., .ı;'sa+:-lar .. . . .ve yın.e. ıraat •n1W1lan vuıtası 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· lendikten sonra ortaklardan B 
~ etti~. .• öd_ettinlece .. ktir. Ekialere ·'---'--nı L--'--y,a klif kt 1 h 1 b lan . k . f' . .. baberile istemektedir. u ye-

ld -rva..a IHllllWI larla b'ırlı'kte teminat ve te · me up arını i a e saa· etın tas ıyeııne mu· d Sal'b ! Ytcel.....!ı en t.rıhten itibaren hiçbir maraf tahmil edilmi· azı ıır rin tapu kütütün e . 1 0 • "°' bndan en geç bir aat evvel M. M. V. satın alma teallik ruzname harici beya- lu Ahmed ve kızı Hanife a • 

..:~ ~lyoııun toplaıımuını müteakip derhal b&fla- komiszonuna YmDeleri. 3 18 2 18 966 natta bulunmak istedilerse de lanna kayıtlı bulu!"1~~ 
·~ •• tarihi. bmlca tarafmdan hail lzmir ikinci icra memulu· akçesi veya milli bankanın te· ruzname harici beyanata hü· işin tetkik ve tahkık ıçın . 

calcbr. ma en ilin oluna· minat mektubunu vermeleri ve kiimet komiseri müsaade et- 5-937 cuma günü mahalline 
Alaın ...::.:.._ · ğundan: ı ı h d' Ort ki d ba an Le gı' dilecektir. Bu yerde . ilıisi ..u.ı; ·~~· 19!7 ıenemi rekoltesine~ lııMild miiltah· lzmir Esnaf ve Ahali ban· arbrma 23 6 937 tari ine me 1

• a ar an .Y . , ___ • olan veya herhangi bır hak 
.,... '-la.,..._. tahais edilditinden eski 1eneler m•b-ulu'" U.ına 215 ltra vermeJC... borç· tesadüf eden çarpmba günü man eski nizamnamemın ıp1U1aı d 

"JIPI lllllJ ...___ --- ıs~ ı h' d .. .. l d' Ortakl iddia eden varta o gün e ma· ...._ ı tir. -.qır ve •W•b.I mallan kat'inen bbal edil· lu Seydiköyünde Alaroz Ta· saat ıs te ikinci icra daire- e ın e soz soy e 1• a- hallinde veya 0 pııden önce 
r .... iı ve le b 1 birin uhdesinde kayıtlı olan sinde icra olunacakbr. nn bir çoktan müzakerenin Torbalı Tapu dairelİDe bel-

- fiat ·1ın ona ız o arak toplanmış saf afyonlara daba yük· lmıir tapuunun 8 /2/ 934 ta· Arbrma şartnamesini herkes kifayetini ileri sürerek keyfi- gelerile birlikte müracaat ey· 
~1 it ven. ekte oldapndan ekicilerin afyonlarını temiz top· rib ve 100 numaruında kayıtlı 10 /6/ 937 tarihinden itibaren yetin reye konmasını iste· lemeleri . 

...., ~dı meafaatlan icabındandır. Seydiköy Dülger sokatında okuyabilir. Haklan tapu sicil- diler. lllllldlHIUlllffHHIUllHUlllHIUllHIAIBI 
r.ıan1.. i< Miicl. d • u· yüz lira muhammen kıymetli lile sabit olmayan ipotekli ala- Riyaset oıalcamı müzakere· FOTO 

~- "'- el amam I• 500 metre murabbaında ana; caklılarla diler alibdarlar ve nin kifayetini reye koydu. Mü-
51Qdena keza aynı tarihte kayıtlı ve irtifak hak sahiplerinin hak· zakerenin kifayeti ittifakla ka· 

M"aniaa Merk 101 numarada Seydiköy Ser- larını ve bu hususta faiz ve o R 
S1998 ıa • ez Ceza evinin 1/6/937 senesi iptiduından 31· vilifepe mevkiinde 5514 met· muarifr. dahil olan iddialarım peşin para iledir, mal bedeli 
16SOQO Yeatne kadar bir senelik ihtiyaca beheri 960 gram re muraltbaında ve 35 zeytin verilmezse ihale karan feshe· 
IQe lll\lcib~et ekmelin temini için dairemizde m&hfuz IUlna· atacanı l.vi 1SO lira kıymetin· ~?ıef:ıe ~c~:~:ir=~~~kıba::: dilir ve kendinden evel en Relik LiJ;tf i Or 
IQt. ..._;

11;,S};, Abm kanununa tevfikan kapalı zarf usu- deki tarla ve keza aynı tarih meleri aksi halde baklan tapu yüksek teklifte bulunan kimse Z..,ldnizi o/qagaeak po• 
~ taHptea·n J>IT:':· ıünii saak!~5 de icra kılına· ve 102 numarada kayıtlı Sey· sicilinde sabit olmadıkça satıı göstermiı olduğu bedelle gayri Temiz iffililc 
~-~. 

1 

kabul ' . . m~ muva 11U1tesini havi kanun diköy lzmir caddesinde dört bedelinin paylqbnlmumdan menkulü al mata razı olursa Hükümet civarı Kaym;;m 
... 'll'Cle ın eltili tekilde makbazlarile JfMDi mez· dönüm 3676 metre murabba- hariç kalacakları ~bi tayin ona ihale edilir. Olmadığı Nihadbey caddesi No. 
ede11 1c ~t 14 

de Manisa C. müddei umumilitinde teşekkül anda içinde üç zeytin ağacını edilen zamanda artırma bedeli yenidan artırmaya konularak lllllllllllHlllllUHlllllllllUllUllHHIUDllllll 
-.....,: ef==vona arRamn vermeleri illa olunur. 16-18-19 1497 havi beher do"nümu"~yı·rm1• L--er •- 1 d 75 · · en ço•- artırana ihale edilir ve lzmir icra hakimli.ıc.inden: '=--' uq ıar.:· men"u ün yüz e ını " a• 

IZlnİr --L- be• '--- • lira bymethı~ki 150 lira kıy- bu madıtı takdirde en son ar- 'aradaki fark birinci mütteriye lzmirde Odun pazarında 7 
llllll9e 1 DllSUSlye meti muhammeneli. dört dönüm manan taahhüdü baln kalmak tazmin ettirilir. Yüzde iki bu· No. lı dükkanda manifatura 

-lldiirJiiöii d tarlanm üçte bir hiuesinin fUtile artırmanın tS gtin daha çuk delliliye miiıteriye aid ol· ticaretiyle iftigal eden Mesuda o.. . . 'O - D en: tarihi ilindan itibaren otuz temdid edilmek suretile 8 n I dutu cihetle talih olanların alacaklalarile kongurdato ak-
....._~ lllUflı Dikili kamı Mulı8:1flbei HUlllliye güıı müddetle açık artırmaya 937 tarilıiae teadül eden .,..- miiudiye veya 937 /242 numa· detmek üzere iki ay mühlet 
T~ INr meaıı• tayin edilecektir. çakmhnlfbl". Talip olanlana tembe ıüni aut ı,5 de ikinci rala c1oeya ile ikinei icra da· itasına ve avukat Halit Tev· 0 W · CY•""*lile Mrüer Mut..11huıllin laJllllll 'Whwırıaıain ytilde icrada ..,n menbl en çele inliae mlraaatlan ilin olu· fitin komser tayinine .__ 

"""'°''"'--""'•.... • 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri = 
ROY AL NEDERLAND - B d .. .. . 

VAPUR KUMPANYASININ - aş arak buyuk Salepçıoğlu hanı karşısında 
.. GANYMEDES,, vapuru _ 

13 Mayısta bekleniyor yükü- HS'mrl'oD NnaaDc;;;'l~ .18\db r~e:=\\ran==ı 
nü tahliyeden sonra BURGAS - gJ \YI ~ e, U ll \S" l6 V~ U U ~ U 
VARNA ve KôSTENCEye ;;; 

yük alacaktır. =s hh E h . _ 
37 .. ~R;:ı~ESA~~ç~~~2~: _ ı at eza an esı 
ve HAMBURG için yükleye
cektir. 

11VULCANUS,, vapuru 20· 
5-37 de gelip yükünü tahli-
yeden sonra BURGAS VAR
NA ve KôSTf.NCE için yük
leyecektir. ---SVENSKA ORIENT 
LINIEN KUMPANYASlNIN 

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

SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAVA11 vapuru 19· 

5-37 de bekleniyor MAL TA, 
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-
DerZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE 

G. M. B. H. HAMBURG 

= nde bulunu.r. § 

i 1111ıı111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111ııııı11111 ıı ı ı ı ıı ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n• 

9.N«~ 
~~~, . 

oJI ıu~B· 
11 AKKA,, vapuru 15 Mayısta 

beklenilmektedir. ANVERS, -:~111!1••----------------------llllJ---•I ~~T~ERDAM ve HAMBURG Olivier ve "UM DAL,, Umu- PHELPS LINE 
ıçın yuk kabul eder. •• A ... D • A PHELPS BROS & CO INC. 

"MOREA,, vapuru halen ŞurekaSI mr enız centa. 11JACOB CHRISTENSEN,, 
limanımızda olup HAMBURG lığı Ltd. vapuru 26 Mayıs beklenil· 
BREMEN ve ANVERSten yük Limited Hellenı·c L. çıkaracaktır. Vapur Acentası ınes mekte NEV·YORK limanı 

için yük alacaktır. 

Çünkü ASPİRiN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmi~tir. 

A S P İ R İ N 'in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi 
sına dikkat ediniz. 

\ ) 

marka-

• 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

100 tonmutahhar Avrupa 
'lıJ 

. pamugu 1423 

Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yukarda miktarı -1e 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satıll 
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 4()()0 
lira ve 2490 _No.lı kanunun 2 ve 3 ücü maddelerindeki ve!laikl• 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 12·14-16-18-~ , 

Gazi Bulvarmda 

Izmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Mitat Baran 
Yeni den inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 

asri tcchizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur• 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalat 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

AMERICAN EXPORT Ll· Birinci kordon Rees binası Lı•mı•ted NES Tel. 2443 Vapurların isimleri, gelme 
The EXPORT STEAMSHIP THE ELLERMAN Ll- 11 BELGION,, vapuru 13 ya· tarihleri ve navlun tarifeleri •tllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ~ıllllllllllllllllllUlllllll 

CORPORATION NES LTD. but 14 Mayıs beklenilmekte, hakkında bir taahhüde girişi· = 
PIR Eden AKTARMALI "LESBIAN" vapuru 27 Ma· ROTTERDAM, HAMBURG lemez. :: A K 1 T 

SERi SEFERLER yısta LONDRA, HULL ve ve ANVERS limanları için Birinci.kordonda "UMDAL., = • ema onay 
"EXCAMBION,, vapuru 7 ANVERSten gelip yük çıka- yük alacaktır. UMUMi DENiZ ACENTA- - Bakteriyolog t1e bulaşıcı, salgın hastalıkları 

Mayısta PlREden BOSTON rncak ve aynı zamanda LON- "1URKIA,, vapuru 28 ya· LlGI LTD. vapuru acentala· = B• • • S f M h 
ve NEV-YORK limanlarına DRA ve HULL için yük ala· hut 29 Mayısta beklenilmekte, ğma müracaat edilmesi rica = ırıncı ını uta assısı 
hareket edecektir. caktır. ROTTERDAM, HAMBURG olunur. - C Verem ve saire) ANVE R" b - 8umabanc ietaayonu karımndaki Dibek aokak batında 30 sayıb 
"EXOCHORDA,, vapuru 21 EGYPTIAN,, vapuru Mayıs v~k l kRS limanları için ız inasında No. 166 - ev ve moııycnehaneeinde eahah 11aat 8 den akoam eaat 6 ya 
Mayısta PfREden hareket ede· nihayetinde LIVERPOOL ve yu' a aca tlr. Telefon : 3171 = kadar hastalarını kabul eder 

rek BOSTO N ve N EV. YORK SW ANSEAdan gelip yük çı· c; a m a 1t1 tuz 1 as 1 m u•• • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll1 Telefo.n: 4115 111111 
limanları için yolcu ve yük karacak ve aynı zamanda u. Kapalı zarf usulıle 
kabul eder. VERPOOL için yük alacaktır. 

Seyahat müddeti: TEH GENERAL STEAM du·· rıu·· g"' •• de El kt .k t • t .. k ..ıtff 
PiRE • BOSTON 16 gün NAVIGATION c. LTD. un n: e .rl eSISa• 1 m.una 858zr" 
PiRE · NEVYORK 18 gün .. ADJUTANT" vapuru 5 Akh B J d d 

AMERICAN EXPORT Mayısta gelip LONDRA için Tuzlamızda tuz sevk Ve toprak İŞ· IS8r e e ıyeSID en: 
LINES yük alacaktır. J • d . . hd d · ı Akhisarda elektrik santralının tevsii için Nafia Vekaletind~ 

THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki de· erın e ISlJ anı e 1 mek (lzere musaddak projesi muCibince aşağıdaki tesisat 7/5/937 tarib1ı1 
CORPORATlON ğişikliklerden acenta mes'u- 250 İ Şfl • •hl• d y . den 24/6/937 tarihine kadar 45 gün müddetle münakas'f' 
Of NEV-YORK livet kabul etmez. :s-ıye 1 ıyaç var ır. evmıye konmuştur. 

M~y·7;. ~~~\!~~~k~=~~'.'N~t. - TiME azami 140 k Ul'll"lllr 1 - Bedeli keşfi 16400 lira olan lokomobil ve su muaııı,ıı 
"f • tertibatı bu iş için muvakkat teminat 1230 liradır. 

YORK için yük kabul eder. "DUNA" vapuru 15 Ma- Ç ) "' SERViCE MARITIME RO- yısta beklenilmektedir. BEL· 3 ışmak İSlİ \7en lerin ÜÇ adet fo .. 2 - Be.deli. keşfi 10732 lira ol~n alternatör, tevzi tabi ··,.ı 
GRAD, NOVIZAD, BUDA- .., • J ırtıbat ırakıllen. santral muhavvelesı, santral tenviratı saPtt" 

• ı~~~ST8~~~~P:~~ 
3
o PEŞTE, BRATISLA y A LINZ t og raf Ve h Ü V İye l Cüzdan J ar ile bir- çıkış tertibatı yüksek tevettürlü şehir ana kablosu ~e ~ 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS· ve VİYENA için yük kabul ) • k T ] d I muhavvele merkezi, bu iş için muvakkat teminat 805 lirad~ 
TENCE, SULİNA, KALAS eder. 1 te UZ a m Ü il r üğü De mil raca- 3 - Talipler her iki tesisata ayrı ayrı girebilecekleri ,:. 

ve KALASta aktarma ile DEN NORSKE MIDDEL· atları. 15-16-18-19-20-21 1486 toptan bütü~ bu işle~ içi.n de teklif ~erebilirler. 
umum TUNA limanları için HA VSLINJE 4 - Eksıltmeye gırebılecekler eksıltme şartnamesi ııı&J 
yük kabul eder. SA o s L o Karşıyaka denı·z ha vele nümunesi proje fenni şartname ve keşifnameyi 150 k -~ 

JOHNSTON WARREN " RDINIA,, vapuru 21 DYO Ve k b'l' d Akh" b l d' · d I pır Mayısta beklenilmektedir. IS· mu a ı ın e ısar e e ıyesın en ve stanbulda şark a 
L ı ~~~ pL 6Do L KENDERlYE, DIEPPE ve gazİDOSU açılmıştır ~a.nında ele_k~rik mühendisi Hasan Haletten de bedeli ıo 

"INCEMORE 30 umum NORVEÇ limanları için • bılınde alabılırler. 
" vapuru yük kabul eder. Yeni müstecirlerin ihtiyar ettikleri büyük fedakarlıklar sayesin· 5 - Eksiltmeye gireceklerin eksillme kanunu ahkimıP• 

Mayısta beklenilmektedir. Lf. d f · k" ·ı VERPOL ve ANVERSten Vapurların isimleri gelme e te rışat amı en yenileştirilmiştir. Belediye tarafından alı· dördüncü maddedeki evrakın teferruatına göre 24/6/937 
yük getirecek veBURGAS, tarihleri ve navlun tarifeleri nan geniş sıhhi tedbirlere inzimam eden müstecirlerin titizliği şembe günü Akhisar belediyesindeki encümene saat t5 
VARNA, KÔSTENCE, SU- bakında bir taahhüde girişi- ve zevk selimi lzmir ve civarı halkına sıhhi ve temiz banyo· tekliflerini teslim etmeleri ilan olunur. 143' 
LINA, KALAZ ve IBRAIL ~emez. Telefon No. 2007 2008 ları temin etmiştir. 6 D. 11 14 18 22 

limanları için yük kabul eder. p •• • h soc. ROYALE HONG· ur en a ap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavıiye edaler. 


