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HükQmetimiz 
Yakında Almanya ve Fransa 
ile yeni muahedeler aktedecek 

G. ismet lnönü, yarın Lon
draya hareket ediyor 

Uc devletle 'ıJaponyada saylav seçi
• 

Ticaret muahedele 
ri aktedeceğiz 

lstanbul, 3 ( Rususi) -
Ticaret muahedesi müza
kereleri için beş güne ka
dar Fransızlar ve bu ag 
sonunda da Almanlar ve 
Belçikalılar Ankaraga ge
leceklerdir. 

minin kat'i neticesi 
-----------~-------

H ükıimet aleyhtarı siyasi partiler ka-
zandılar .1 Hükumet çekilmek istemiyor 

' ~ Tokyo, 3 (Rad)o) - So )alİll 
partileri şefi B. Sikuro Abc, bir 
natuk irad etmiş ve: Başvekilimiz, Milli Müdafaa Vekilimizle birlik-

• • 1 

te taç gıyme merasıminde hazır bulunacakhr 

B. Ruzvelt 
iki beyanname neşretti .. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Dış 
Bakanlığı B. Ruzvcltin imzasını 
taşıyan iki beyanname neşret
miştir. Bunlardan biri lspan· 

yada dahili harb vaziyetinin 
mevcudiyetini ilan etmekte ve 

İspanyaya ihracı memnu eşyayı 
saymakta diğeri ise silah ve 

mühimmat yapanlarla gönde
renlerin tescil edilmesini mu-

tazammın bulunmaktadır. 
Aym zamanda HulJ, lspan· 

ya ile ticaret yapan Amerika G. Agaşi 

Tokyo, 3 (A.A.) - eçimin 

- 1\le,·cud kııbincnin artık i ti· 
fası zaruridir. Yeni kabinenin ilk 
olarak intihabat i temini ıelab et· 
mesi lazımdır. 

Çin ,.e Rus)a ile ıııünaıebeıle· 
rimiz ı l:ıb edilmelidir. Sililblanma 
hummasının ela makul bir hadde 
iodirilm.-.si Juz.ım<lır. demiştir. 

Bü)ük .. ci)ukai ,.e 1\linsciıo 

partileri de o ) ali ilerle :ı) m fi
kirdedirler. l'ırkulann bu '\'aZİ)CIİ 

hiıd bir buhran do~urmuşıur. 

A keri parti namına kabine 
ri)Hctini ifa cclcn General A)a~i: 

- İstifa ctmiyeceğim \e mev· 
idi iktidarda k:ıla~nğım, tlemiştir. 

\ aziyet ı.·ok vahimdir; efıirı 
umumiye ile askni mclıafil ara· 
smdaki uçurum çok derindir. lla· 
yat pahalılığının eebcblerini azami 
teıılihnta hamleden halk, A)ııti ka· 
binesine alc} lıtardır. Başbakanımızın son Belgrad seyahatinden bir intiba vapurlarının gemide inzibatı 

:HeJgrad, 3 [Uad) o] - Türki) e Alakadar melıaf ilin ,·erdiği elçi i D. Fethi ıarafrndan kar~ıla- muhafaza maksadile küçük 
Baıvekili General 1 met İnönü; İn· malumata göre, bu ayıo 12 inde nacak ,.e maiyetile birlikte J.und· çapta silah bulundurabilecek· 

son neticesi hükıimet aleyhindeki 
partiler için kafi lıir zafer teşkil 

L<ındrn, 3 (Radyo) Ta> uıiı 
gazetesinin Tokyod"n aldığı haber· 
lere göre ıo )&lislerdcn müteşekkil 
parti, intibabatta tamamile kazan· 
mış ve eskisine nisbetle iki misli 
mevki kazanmıştır. Geçen mecliste 
18 mevkii olan bu parti, bu defa 
37 mevki işgal edecektir. 

giltere kralı Alııncı Jorjun taç yapılacak olan taç giyme mr.rasi· raya hareket edecektir. lerini ilan etmiştir. 
gi>nıe merasiminde haıır bulunmak nıinden sonra Türkiye Ilaşlıakaoı, -,;;;;====;;;;;;:;;;:;;;::;:;:::======:;:;=:===~ 
ii:ıere mayıırn beşinci cuma günü Londrada birkaç gün kalacak ~c r 
.ı\nkaradan 'tanbula gelecek \e lngilterc ricalile Türkiye -1ngiltere Sancag"' ın statu•· su·· u··ze-
oradan Londra)a müle\eccihen ha· münasebatı hakkında mühim ıe-

reket edecektir. maslar )&pacaktır. • d t tk•kı 

etmektedir. Minseito parti i l 79, 
Seiyukai 175 azahk elde etmeleri· 
ne mukabil hükumetçi partiler 41, 
müstakiller 25 azalık elde etmİ§· 
lerdir. Muhtelif diğer partiler de 9 
azalık kazaıımıoJardır. 

Türki>e Baıvekilinin refakatin· Türkiye Baobakanı ismet 1nö· rı n e e 1 er 
de, Milli Müdafaa \ekili Kazım nü, logiherc topraklanna basar 
Özalp da bulunacaktır. basmaz, Tilrkiyeniu Londra büyük 

"ve~~~P~lm~ifmru 
İngiliz delegesi, Türk-Fransız 
hukukçularile &ôrüıtükten son· 

Franko, lngilterenin no
tasına red cevabı verdi 

Birkaç hafta s~;;r~ İtalya. kralı 
da Peşteye ~!.~~~~.~~~~netice inde 

ıne d'I . 
h. b'r karar inibaz c ı m1ye· mu ım ı . . 

ccği ,.e bir teblijlin neşredılını) e· 
. ~ l 1.1 , n Bcrlin-Roma 

ccğı soy enme .. l' :· • 

milncri bnriciııdc hır komlıınezon 
)lll'ılına ı ibıinıal~ m<'\'rml olmadığı 
iHirn t•dil01ektedır. 

Peşte, 3 (Had) o) - \ \USt.urya 
cunıburrci i B. Mikln ' n.,~vcıı.ıl D. 
._ . , ,

6 
llari('hc azırı doktor 

,.. u,.nıı:: . l 1 ti mi.l Pe.,tC)C \a ıl o oıu; ar ır. 
A\u tur)n zi.maıudnr nı Macar 

hükumet naibi, Ba;Hkil ve i\azır· 
lar tarafından kar~1l:ınııu~lardır. 

Cenevre, 3 [A.A.) Anııdol~ pnsı~n· ı.a:::unu hazırlamaya me• 
Sanca~ın statüsü He teşkılau esa;y; Sancatın müstakil elatiiaü· 

k 1 komitesi bu hafla zar ın a • . 
mur c eper er 1 . t tk.kine devam eylcmı,ur. 
nü alakadar eden esa 1ı mesele ~r~n ~ ı . de ve Milletler cemiyeti 

d l . B Bourguıoın nyasctın 
Belçika e egesı . . " T Ve&tmanın huzuru ile ko· 

. k t"rii B Snndlcrın mumessı ı . ·1 
konscp re or o . . ıt} tarafından ,·erilen pro1e ı e 
mite t•zcümle 8. ' uman ... ~feneme~cdcı u verilen tahrir projelerini tel· 
:Fran ız eksperi B. I>e Cnıkıı tara ın an 

kik etmiştir. . - . ln"iliz ekıı eri Sir Dunnel füaosız ve 
Konıiıenin ta\cbı uzcrıııc cı :aocağın h'şkilnıı esasiye ka· 

Türk bukukçulan ile danıştıktan sonra 

D
unu llroı· l'~ini hazırlamıştır. . 1 . 1• r 

. b b k 'tı•ye ven mış ı . ·ı 
Bu proJC bu sa a omı r ansız müteba•8lt1lannıo yardımı l e 
J)il'rcr taraftan Trtrk ve r iM Mnc aid teknik. mesele· 

b > K 11 • Sanca~ın ta usu 
11ollandulı ek per h. 0 cvyn . ıc elelerioin teıkinc deum 

\ fı Mk posta ııara "esaıre n 
terin ezcüm c g ımru • ' 
etmiştir. . .. de S:ıncal'rın statüsü ve te§kiltıu a· 

. - " " dc.kı b:ıfta ıı,:ın b • k . Konııte onumuz 1 '-·. . . . e dıwnm eylıvcce tır. 
. l rinin taııı 6urel c tesuıtı ışın , • 

siye kanunu mctm r. _ 

\.., 

.. 

P.-,ftc, ,\ lA.A.l - Yanında 
Başvekil ~u~nig 'e Harif'iye Müs· 
tc~an Smi.t oldo~ıı hald(' Pe,.tede 
üı,: gün sürecc·k resmi hir 1.i) an·tte 
bulunmak üzere lnıraya gı'ltn Avus· 
turya rei!icumlıuru Mikla ,·e Ba· 
yam i tasyonda aip llorıi ve Ba· 
yam ile Başvekil Daran) i olmnk 
üzere bütfin hükiımct nk!inı ,.e 
yük ek zevat tarafından karşılan· 
mıştır. 

Roma konuşmaları 

B. Neurath,. ~ün iki defa 
e. Mussolinı_lle konuştu 

B. Miklas 
Budapeıte, 3 (A.A.) - A'.ustur· 

)a ?tiaicumburu B. Mikla ıle re· 
fik..ı saat J O 30 da bura) a gel· 
1'1itltrdir. B. )İiklas bü) ük barb· 
~taberi Budape~te) i zi) aret eden 
ıllc d.- l . "d' • et reısı ır. 

Birkaı• hafta sonra ltalyan lıü· 
"-ti11ıdarla~ da Peşte)i ziyaret edı•· 
~~ . . 

•rdır. Siyaei mabfeller bu 7.ı· 
)'ll~ML • \} 
ı -~rın Roma 1ırotoko annın 
ıayll\l 

k ..a )'etini ishal etmekte olduğunu 
lll'uet 

r- 1•1 d~llte iseler de bazı malı· 
ıc er e .\ • . 
1. . P ...._turya-Macansıan nca· 
ının rag ___ 1 • • 

• Y•ltlaomak mcecıesını 

Almany; Hariciye Nazırı, !arın 
- L Berline aode!.., ~.~~~~~~.~rb.ık kar· tki devlet rei i } oltan doldu· 

ran ke if bir halk kütleı;inin ı·o~· 

kun alkışları arasında doAnıca sa· 
raya gitmişlerdir. 

D. Mildas öğleyin umumi harp 
ölüsüsün abide ine bir çelenk koy· 
duktan tıonra ö~lı·. )em~ği~ıi .lıuauei 
olarak naiple lnrlıktc ) ımıştır. 

Gazctı• ler AYustur) a reisicum· 

n ziyaretini hararetle mevzu 
burunu · . . . ~ 

d ek lıu zıyareıın tarıhı 
bahse er .. 

. 
1 

i tiua<l eden ıkı de"let 
an one ere . b' 

d k• sıkı dostlu~un } em ır 
arasın a 1 ı . d b-rü oldu~unu 1"0) ey· 
parlak teza u 

şılamıotır. 
Roma, 3 (Rad)ol - Baron 

Von Neurath Romaya geldikten 

S. · .. na gı'derek 
pek az sonra ıgı saray• . . , 
Kont Cianoyu ziyaret etmııur. \on 
Hasel de bu ziyarette hazır bulun· 

muftur. 
Almanya Harioiyc azın, ole· 

line dönmüt ve Kont Cianonun 
iadei ziyaretini kabul etmittir. 

., n•ıı 

b~;m~ş ~W~ğu -lcaydeaırmeb 
tedir. Zırbh, asiler tarafmdan 
_ Sonu 4 ncü sahifede 
-------

Karahan hakkın-

G. Franko 
Bilbao, 2 (A.A.} - Havas 

Aiansı muhabirinden: . . 
Bir lngiliz torpido muhnbı 

kadın, çocuk ve ihtiyarlarm 

şehri terketmeleri esnasın~a 
bunları himaye için limana gır· 

miştir. • .. 
Asilerin tayyarelerı dun şeh· 

rin üzerinden uçarak bomba: 

\ar atmışlardır. Bir kişi öl· 

müştür. 
Salamanka, 3 (A.A.) - Ka· 

daki şayıalar 

Bay /(ar ahan 

t b 
l '.-\ (HusuSı) - Sov· 

stan u ' . b k Ankara ı 
yet Rusyanın sa ı .. . 

f. . Karahanın, Turkıye •• 
se ırı e· 
Rusya ınünasebatının gevş 

. d mes'ul tutularak çc· 
mesın en • 1 kildiği hakkındaki şayıa ar' 
A k rada ciddiyetten tama· 

0 
a.. • olarak telakki edil

men arı 
mektedir. 

Fransa, sene sonuna ka· 
dar iki istikraz yapacak. 

. t Frans:da endişe uyandıra-

rargahı umumi tarafından neş· 
redilen bir notada Espana 

Bu vazıye , . d?tilnmckte olduldannı söylemekte· 
dşarler. Bu lb•hfeller Baş,·ekil B. 
uıai · :. . guı A Vul\urya hesabına öyle 

\emektedir. -------Manisa valisi 

Öğle vakti, Almanyanın R~nıa 
scf iri Von llaeel tarafından verilen 
ziyafete iotirak etmit ve b~ ziya· 

f tte Kont Ciano ve zevceıı, sara· c . 
ya nıenaub bazı kadınlar ,·caaır 

cak kadar tesır yapmı~tır. .. . 
d ) - Fransa mali mehafilınde soylendı· 11ır Jllkla lllıayı arzu etmiı olduğu• 

nu ve D . . 
• 1"-Jtnin de kabul cdıl· 

mcsı mlflnı . olmıyacak ıartlarla 
Macarııtan i""'- • 

• • • • ~ -..u bu yakla~mayı ute· 
dı8ını ılave etıneLt d' 1 .. e ır er. 

Buna mukıtbil .. llhiyettar malı· 
f~lller . Miklas tarafından yapılan 
&ıyareıın geçen son teırinde amiral 
!f orıi tarafından yapılan ziy•retin 
ıadelinden ibaret bir protokol zi· 
Y•rtti olclugu ooktannda 11rar el· 

Ankaraya gitti 
M 

. 3 (Hususi muha· 
anısa, r . 

birimizden) - Manisa . ~a ısı 
B. Or. Lütfi Kırdar vılayete 
aid bazı işler için Ankaraya 

. . t' Alakadar makamlarla 
gıtmış ar. 
temaslarda bulunacaktır. 

erkin hazır bulunmuıtur. 

B. Neurath 
Akoam üzeri Baron Von Neu• 

ratb, l'anteona gitmiı ve Almanya 
Roma, 3 {Radyo) - Almanya hükumeti namına İtalyan kral ba· 

Hariciye Nazırı Baron Von Neuralh çbul aa-nedanı mezarlarına ve me 
eksperlerle ve fıalyanın Bertin ıe· ker abidesine çelenkler koymuıtur. 
firi ile birlikte bu &abah Romaya Venedik aarayında Baron Von 

gelmittir. d _ Sona 7 inci salai/ede 
Baron Von ueratbı iıtaıyon a 

Londra, 3 (Ra yo k da 20 milyar Frank derecesinde bir 

ğine göre, Fransa, yabın'yetinde kalacak ve sene nihayetinde 
. "k apmak mec un . N B ıstı raz y kf B tahminler bizzat Malıyc azın • 
bunu tekrar edece ır. . u . . ' k d' 

O . l) un sözlenne ıstınad etme te ır. 
(V~:·vaı~!; Fransada endişe uyandıracak derecede bir teair 

yapmııtır. 



Sayfa 2 

~Q 
, Verem _ 2000 lira 

Orhan Rııbmi Gökçenin, verem mevzuu v,• 
Geçenlerde, nrkııda§lmız - 1 bir azısı vardı. O yazıyı {K. 

belediyenin iki bin lirası bnk~nda ~uz~li-ı al~ıoda nefis bir fıkrası 
Ô.) niln "Şehirde f nebolu facııı&ı., aş e 

'b · • · • ve sıhhi takı ctlı. . kkuf etmenin taşıdığı ıçtımaı . . 
Verem üzerinde, sık sık te'iıı. l . Şehir Mecfüi. ikı hın 

h ld berı taraf ta, zmır k 
zaruret malum olduğu a e, l k b" fıormalite davası ~ek.line oymuş · b' pa:ı:ıır ı - ır lirayı verip vermemeğı ır : omuzlannı silkmiştir. • 
'e udıın lıir kararla, bu zarurete karşı d sı halledilir mi?. Yani, hır 

J> k" *kı" bin lira ile bir verem ova 
- e ı, l k n· '? 

d • d birşey o e ır mı. - ı 
fincan su olmakla enız cn • eh* Tktcki büyük i~ler, i~te boy e, 

Diyenler bulunabilir. Halhukı § ırcıl ı "n paralarla doli-ar .. 
f d*len ve top an.. o 

•uradan, buradan ta arru e ı l L pan:ı hatta top '·ekün Terem \' · ı · e a)·rı ıın u • " . . 
Spora ' 'e hayır cemıyet erın . d b" ·., olurdu. Çünkü ııpor ıçın, 

d tam ycrm e ır ı\' • 
mücadelesine ay ril ay ı gene . en hı"r )'erde spor, fayda yerıoe 

S h · -s etmıy ' . · ıbbat lüı.ımdır. ıh ııtı tee su kl t h müsbete intikal ettırınce, . 1 · ı l'k öılerden uza a~ ın _ - -
urar vcnr.. fı, >ey ı . . 'le tekzih ettili-ini goruruz. 
hıidisclerin ' ' C ha ı at enn h I ki hatta kan usan 'e 

k 'k I . Lızı tamamı b k , 
• 1 Şu yansı asta ı ı, .. llııngi 11por, hangı sporcu... - i ·en I! orcular oıı?. Şu bizim zum· 

eent'"de iki defa olsun ınmıyene gor~) B nlp . rin mi bu kadar münaka· 
• nöramuz mu.. u ar ı~ ld'? rüd ankaya benzıycn sr- b" k m zihniyetler çıkagc ı. 

o:ıı oldu H' bunun ahından hazin ır ta ı . ]erin hemen yüzde dok· 
\' d . k. sporcu geçmen 

Sonra ben itiraf e eyım 1
• • b* 

1 
k ve ilim şubesi olan 

' b bir ihtısııs, ır mes 
!DDI bur•ün b:ı.Iı a~na , . . . . deki ,·aziyetinden, gerekse ' " k b' · cemıycllmız ıçın ~ 
spordan ve onun gere - ızım ld*nden) tamamilc bihaberdirler .• Çünku (
bize ,.öre olması lazımgelen ş~ .1 ·ı d •o veva bn mü abakaları ı:ı d l b. bılgı ı e ne e ... ı . . 

bu, n kulaktan o ma ır 'k . '.dir ve t knik, bizim tel&kkilenmı· görmekle mümkündür •.. Bu, teknı ışı 

un tamamilc ötcsindedır. k llarına gidilscycli, belki de buna 
Bu iki bin lirayı der~al ;ermdcb yo lacak \'C sonra, Orhan Rahmi b . .k hın lıra a a ay:rı 1 · b' ba~ka yerlerden ır ·aç h 1 Di ile i• yürütülecekti.. kı ın ı. · "b · bir teLerru ıım e., .. b* 

Gökçenin ılec ığı gı ı, • . ai ve sıhhi bir hamleye karşı tam ır liraya karşı Yerilen karar' ıçtim 

ayak ı;clmeaidir. • . . , d ktor Behçet Salih Uz, işin La~ııı· 
Iaamafih, İzmır heledıye reıın. ~·ı ha sıırpa eürdklenen ioi; yola da olmak ve doktor bulunmak baysıye ı c, 1 k P'ihı' bir bahtiyarlık 

koyabilir samyoruz.. ere ın V mlin · dua!lnı a ma o· 
ta avvur etmiyorum .• 

utmçcen gıda mad 
mecburiyeti üzerine tetkikat 
yapmaktadırlar. Bu gazetelere 
göre, Roma ve bütün ltalya, 
devamlı bir fırtına ve kuvvetli 
bir filonun tehdidi altında 
aç kalabilir. Bir harp zuhu
runda, ftalyayı hakiki şekilde 
muhasara eden bir devlet için 
zafer yüzdeyüz muhakkaktır. 

Saime Sadi 

tutulmuştur. 

Bakalım, bu garip muhake
menin neticesi ne olacaktır. 

Yeralh... Hastane f 
Eski zaman kalelerinde ra

tıp ve karanlık yerler bulunur 
ve o zaman bunlara "ziri ze
minlik,. derlerdi. Eskiye doğ-
ru öyle bir yürüyüş yürüyo
ruz ki, sorma gitsinl 

4 Mayu 936 ~~~_::~~~:_:_~~~--:~:::::::;;;~;;;;~Ş~e~h·~ır:!t~iy~a~tr~o~s~u~n~d~a~:~~~ı 
''Büyük Hala,, 

A ADOLU 

Cumhuriyet 
meydanı ---···· Bir kısmı beton veya 

asfalt olacak 
Belediyece cumhuriyet mey· 

danının genişletileceğini, me
rasim ve geçit resimleri ıçm 

daha geniş bir yer hazırl~na
cağını yaımıştık. B~ledıy~, 
heykelin ön kısmındakı g~nış 
sahada bulunan çiçek ve ag~.ç
Iarı buradan kaldırmış, Kul
türparka naklettirmiştir. Boş 
kalan kısımlar beton veya 
asfalt döşenecektir. 

İlkmektebler 
yaz tatiline ne va. 

kit başlıyacak . . 
Vilayet köy me~teblerıle 

küçük kazalarımızdakı llkmek
teblerde 18 Mayısta derslere 
son verilecek ve nüfusu on 
beş binden yukarı yerlerle fz
mirdeki llkmekteblerde 7 Ha· 
ziranda tatil başlıyacaktır. Bu 
mekteblerin son sınıf taleb~
leri 7 Hazirandan itibaren bır 
hafta içinde imtihan olacak 
ve terfi edenler şehadetname· 
}erini alacaklardır. 

Kuşadası 
iskelesinden mühim 
miktarda hayvan ih

racatı vaoıldı .• 
........ ua ıııc::~r, ı.l ura kıyme-
tinde bir dana, 28 lira kıyme-
tinde 2 düve ve 636 lira kıy
metinde 61 kuzu ecnebi mem
leketlere ihraç edilmiştir. 

Gene Kuşadası iskelesinden 
Türkiye dahilindeki liman ve 
iskelelere yapılan sevkiyat hak
kında da Kuşadası baytar mü· 
dürlüğünden şehrimiz baytar 
müdürlüğüne aşağıdaki malu
mat gelmiştir: 

V~limiz Küçük ender~ 
te tetkikatta bulundu 

. .d. n rti ve hükumet z· .. isler iyı gı ıyor. ra - -.-ıraı .. [[ . l l vermiş bir haldedır teşekkü erı e e e kamında kendisini ziya~et eden 

Valimiz B. Fazlı Güleç 
Valimiz Bay Fazlı Güleç: 

K.. "'kmenderes havzasındakı uçu b- .. 
muhtelif kazalarımızı utun 
köylerine varın~~ya ~~dar tet~ 
kik etmiştir. Dun vılayet ma 

Pulluk ve 
cif t hayvanı 
' 

_____ ........ ___ _ 
Göcmenlere • 
tevzi ediliyor. 

Vilayetimizin rnu.hte_lif kaza-
1 d ı"skan edılmış olan arın a .. 
Romanya ve Bulgaristanh .. goç· 
menlere tevzi edilmek uzere 
hükumetçe yüzlerce p~ll~k 
satın alınmış ve vilayetım~z-
deki göçmenlere yctec:k ~nı~
rilerek göçmenlere tevzi edi
lecektir. Sıhhat Vekaleti, göç
menlere ne cins ve mikdarda 
çift hayvanı lazım olduğunu 
da sormuştur. ihtiyaca göre 
yakında çift hayvanı da tevzi 
edilecektir. 

Devlet Demiryollarında 
tenzilat 

bir muharririmize tetkık seya
hatlerinin neticesi hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

_ Gezdi~im yerlerd~ yol 
. l ·n·ı tetkik ettim ve ınşaaış erı .. .. z· ... 

. . 'tt'ığini gordum. ıraı tın ıyı gı .. 
işler huzur içinde ve. ıyı ~:· 
vam' etmektedir. Partı ve u-
kfımet teşekkülleri her yerte 
elele vermiş olarak çalışma -
t d lar Tirede Ortamektep a ır . f"l 
işinin başarılması kuvveden ıı e 
çıkmak üzeredir. 

Bayındır ve Ôdemi~t: birer 
Halkevi binası İnşası ıçın teş
.k şayan hayırlı teşebbüsler 

VI e 'k d" .. d.. Bu kazaların ı tısa ı gor um. . . • 
ve asayiş vazıyetlerı memnu 
niyete değer derecededir. 

---
Burnavada 
yangın 

---···---
Merdiven altında 
bulunan paralar. 
Burnavada Viçenço kızı iri-

na ve Anjel adında iki kadı
nın kira ile oturdukları evden 
yangın çıkmış ve ev tamamen 

yanmıştır. Altkatta Koço adın.da 
biri oturuyordu. Bu adam, bı~ 
miktar parasını evin içindekı 

1· - :... . .... .Lıu"'G• 1d·UınJ•'Çt
karmağa çalışırğen eli ve yü· 
zü yanmak suretile yaralan
mıştır. Koço, hastaneye kal
dırılmıştır. 

Yapılan tahkikata göre, yan 
gın, Paskalya münasebetile 
Meryem ana kandilinin yanık 
bırakılmasından çıkmış ve ev 
tamamen yanmıştır. Ev sigor· 
t:ısızdı. Yangından mütevellit 

, ve "Sürtük,, 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Şehir tiyatrosu artis~le"i. e
velki akşam ilk temsıllerıne 

IBüyük Hala ile başladılar. 
Büyük Hala Türk?eye tat

bik edilmiş güzel bır Alm~n 
k d. · f ş'ı hazan vodvıle ome ısı ... 
kadar sürüklemesine rağmen 

sonuna kadar komedinin b~
riz vasıflarını muhafaza ettı. 
Artistler bütün eserde ~aştan 
başa temiz, pürüzsüz bır sah· 
ne Türkçesi konuşuyorlar. Bu 
meziyet tiyatromuzun. pek ~z 

. nasib olan hır şeydır. eserme . 
Büyük Halanın bi~~m şım· 

diyekadar, biraz da luzumun-
~dan fazla, alıştığımız Fransız 

komedilerinden birici~ . f ~rkı 
ufacık bir fayda prensıbı uz~
rine kurulmuş olmasıdır. Bu-
"k Hala ciddi bir muvaffa

yuk tle başından sonuna kadar ıye d .. k 
. . u-ldu"rür eğlen ırır en sızı g 1 

. h. de farkına varmadan sız ıç 
1
• I 

size hayatın çok azım o ~n 
bir ufacık dersini de telkın 
etmiş oluyor. iyiliği başa kak-

k ··mlesile hulasa edile mama cu . 
bilecek olan hu ders, eserm 
. . o kadar meharetle ser· ıçıne d ğ 

. t• 'imiş veyahud daha o · pış ırı . l'kl 
esere o kadar ınce ı e rusu . ,. t 

bu mana verilmiş kı sa~a 
. . sanat tarafdarlarını bıle ıçm " 
incitmeden gayesine varıyor. 

Komedide hayatta çoğu-

l .. m olabilecek bazı muza azı . 
hazır fikirler de eksik değıl... 
Meseli aşktan ba~sederken 

.. le hulasa edıyor: Sev· onu şoy 
k . · sevileni her zaman me ıçın 

1 .. .....: •• ,,..,,,cam•-
~~k: uy~sa - bile rüyada gör· 
mek ve uyanınca da evvela 
sevileni hatırlamak lazım .•. Bu 
aşk muskasının doğru olup 
olmadığını çok seven çok ya
kınım bir dostumdan sordum, 
için çekti Eşhedübillah dedi .... 

Roma ZE.ten kurulduğu an
danberi bu tehdid altındadır. 
Tasit bir eserinde: 

'"Roma halkının lıayatı, her 
gün fırtına ve filoların oyun
cağıdır." demiştir. 

Kara ve karanlık bir dava 
Serove müstemlekesi resmi 

mahkemesinde kara bir krali
çe, "Kara büyü" denilen bü
yücülük töhmetile muhakeme 
edilmektedir. 

Pragda şimdi bir yeraltı 
hastflnesi yapılmaktadır. Bu 
hastane tamamen yeraltında 
olacak \'e en üst katının üze· 
rinde dört metre toprak bulu
nacaktır. 

Bu hastane, yeraltında ol. 
makla beraber, en asri vesaite 
malik olacaktır Ve inşasına 
iki milyon kron sarfedilecektir. 

Dikiliye 1183 lira kıyme
tinde 155 baş koyun ve keçi, 
lzmire 1735 Jira kıymetinde 
347 baş kuzu, diğer liman ve 
iskelelere 1003 lira kıymetinde 
810 tane geviş getiren hay
vanların kuru derisi, 471 lira 
kıymetinde 785 kilo yün, 54 
lira kıymetinde 300 tane tuzlu 
barsak ihraç edilmiştir. Unıum 

Devlet DemiryoHarının İzmir 
fuarı münasebetile kabul ettiği 
tenzilat, fuar komitesine bil
dirilmiştir. Devlet Demiryolları, 
Ankara, Aydın, Konya ve 
Bandırma ile fzmir arasındaki 
mesafeler için yüzde 75 ten
zilat kabul etmiştir. Ayrıca, 
geçen seneki gibi fuara gele
ceklere on beş günlük halk 
ticaret biletlerinde de yüzde 
50 tenzilat yapılacaktır. 

zarar 650 lira tahmin edil
mektedir. 

Türkiye-Fransa 
Yeni ticaret ve 
kliring anlaşmaları .. 

Fransa ile hükumetimiz ara
sında yeniden akdolunacak 
ticaret ve kJiring anlaşmaları 

Fikrimi hulasa etmek için 
diyeyim ki Büyük Hala Şehir 
tiyatrosunun lzmir turnesi için 
hiç te fena bir başlangıç ol
madı. 

* * * Temsil çok güzel ve kustır· 
suzdu. Yalnız bodur tavuk 
her dem taze olduğu için mi 
nedir Bn. Şaziye hayatta ve 
sahnede çok genç görünmek 
sırrına herkesten ziyade vakıf ... 

Bu kadın müstemlekenin 
Bekonalandın mutllakasıdır; 
kara büyü ile kaynanasını öl
dürmekle maznundur. 

Hastanenin yeraltında yapıl· 
masının müstakbeJ lıarplerde
ki hava taarruzlarile alakadar 
olduğunu söylemeğe lüzum 
görmüyoruz. 

Radyum dUOUnUI 

ihracat kıymeti 4440 lira kıy
metindedir. 

Zeytinyağı ve yapaOı 
istiyorlar 

Türkiye hudutları dışından 
fuar için gelecek olanlara ve
rilecek bir aylık halk ticaret 
biletlerinde de gene bu mik-

tarda tenzilat kabul olunmuştur. 

ıçın bu ayın ilk haftasında 
müzakerelere başlanacağı f k
tısad Vekaletinden şehrimiz 
Türkofisine bildirilmiştir. 

Bir konferans 

O kadar ki sahne arkadaşların
dan birisi onu kızının ablasına 
benzP.ttiği zaman gayriihtiyari 
kendisine ben de hak verdim. 
Hakikaten Bn. Şaziye kızının 
annesıne değil ablasına ben
ziyordu. Bu sabık kraliçe, karalın 

sarayının üzerinden büyülü bir 

r ' I 

Aile hayatının muhtelif dev
releri vardır. 25 seneyi idrak 
eden aileler gümüş düğünü 
yaparlar, yarım ar-:ır birlikte 

Halepten şehrimiz Türkofi· 
sine yapılan bir müracaatta 
mühim miktarda zeytinyağı 
ithal edilmek istenildiği bildi
rilmiştir. Çekoslovakyadan bir 
firma da, mühim miktarda ya-

Fuarda teşhir edilecek eşya 
nakliyesinde de yüzde 75 ten
zilat yapılacaktır. Bu tenzilat
tan istifade için her ekspoza
nın, Milli fktısad ve Tasarruf 
cemiyetinden vesika alması 

Önümüzdeki perşembe günü 
saat on sekizde çocuk hasta
lıkları mütehassısı Bay Ali 
Agah tarafından Halkevi sa
lonunda bir konferans verıle
cektir. Konferansın mevzuu 
(çocuk ve spor)dur. 

Reşid Baranı sahnede ilk 
defa olarak görüyorum. Sem
patik yüzü bana Adili hatırla
tan bu delikanlı hakiki bir 
etof vasıflarını taşıyor. Eserin 

Utared ''C meribin müştert>k 
tesiri ahında l'C büyük bir sinir 
buhranı içinde uyanacağız. Aym 
tesirler ahında bulunan kimecler
Ie ka1111a malı: vahim ve hirçok 
meeelelerdc feci bir netice vere
cektir. Bugün bazı kaza ve hadi. 
eeleriu önüne geçmek çok güç 
Lcaktır. Manmafih öğleden son. 

ıa iş Ozerindc veziyet müs:ıid 
olacaktır. 

Dugün doAan ror.uklar, ter 
tabiatü fakat zeki \C çalı§kan 
olacaklardır. Hirknç <lefa yanlış 
yol tuttuktan eorıra, Lu gibi ço. 
cuklar nihayet ticaret ve sanayi 
yolunda tuıuoacaklar ve ınm•ııl fak 
olacaklardır. 

yaşıyan karı ve kocanın altın 
düğünü yapmağa hakları var
dır ve şimdiye kadar bundan 
yüksek bir düğün geceleri tes
idi ihtiyacı hissedilmemişti. 
Fakat lsviçrede Vod köyünde 
halen 90 ve 95 yaşlarında bir 
çift vardır ki bunlar busene 
70 inci nikah seneidevriyesini 
tesid edeceklerdir. 

Buna da '"Radyum düğünü" 
demek lazımgelecek sanıyoruz. 

En garip bir kulUpf 

pağı satın almak istemiştir. 
Samsun 
yerli mallar sergisi 

fktısad Vekaletinden lzmir 
Türkofis şubesine gelen bir 
mektupta J 9 Mayısta açılacak 
olan Samsun yerli mallar ser
gisinin 6 Haziranda kapana· 
cağı bildirilmiş ve bu sergi 
hakkında malumat verilmiştir. ......................... 
de, sabık f ngiliz kralı Dük 
Dö Vindsorun nikahlanacağı 
Madam .. Simson" dostları ta
rafından "Simsoncular kulübü" 
kurulmuştur. 

Garip kulüplerden o kadar 
bahsediyoruz ki kariJcrimiz, 
kulüplerin garip olmıyanı mev
cut değildir kanaatine düşe
ceklerdir. 

Aınerikada Baltimur şehrin· 
Bu kulübün birinci haftada 

mensubu 6743 adedini bul
muştur. 

lazımdır. 

B. Kemaleddin Apak 

Tavuk kolerası 
Utla kazasının Kavacık kö-

lş kanununun tatbikatı için 
yapılan hazırlıkları tetkik et-

mek üzere Ankaradan şehrimize 
gelen lktısad Vekaleti iş da
iresi başmüfettişi B. Kema
leddin Apak dün fstanbula 
gitmiştir. 

yünde tavuklarda kolera has
talığı görülmüş ve müdürlükçe 
derhal lazımg~len sıhhi tedbir
ler alınmıştır. Baytar B. Ce
mil Altan, bütün köylüyü top-
lıyarak tavukların bu hastalık
tan korunması tedbirleri hak
kında kendilerine uzun izahat 
vermiştir. Kabardin kontenjanı 

Gümrük tarifesinin B. 106 
maddesine giren kabardinden 
Norveçe 2000 kg. kontenjan 
verilmiştir. Buna dair olan 
Vekiller heyeti karan, şehri· 
mizdeki alakadarlara tcbJiğ 
edilmiştir. 

Türko/is müdürlüğü kadrosu 
Şehrimiz Türkofis kadrosuna 

B. Ahmed Tevfik ve Cahid 
adında iki memur ilave edil
diği Türkofis Ankara merke
zinden bildirilmiştir. B. Cahid 
şehrimize gelmiş ve işe baş· 
lam ıştır. 

aslına mutabakatten ayrılma
maya bilhassa dikkat ederse 
yakın zamanda bizi Vasfi Rıza 
hasretinden kurtarabilir. 

Mutbak telefonunda ballan
dıra ballandıra methedilen 
Fatma, sahnede beni hayal 
sukutuna uğrattı. Eğer bu isim 
benim için çok aziz bir hatı
raya dokunmasaydı ve eğer 
bir saniye bana herşeyi unut
turmasaydı, onu bu hayal su
kutundan dolayı kolay kolay 
affetmezdim. 

• 
* * Dün akşam oynanan 

"Sürtük,, Mahmud Yesarinin 
bir telifi ... 

Mahmud Yesari bütün gün
- Sonu 7 ~ne i sa/ıijede -



Kamutayın 
teşekklirli. 

Irak f Hariciye 
r Nazırı 

DUn lstanbuldan Bağ
dada hareket etti. 

fstanbul, 3 (A.A.) - Irak 
Hariciye Veziri Ekselans Naci 
El'asil bu sabah saat 9 da 

ANADOLU 

Kömür ~sergisi 
---··---

Alaka'! devam ediyor 

Biz.tabiat 
ve bahar .. 

Franko, 

-Bgşı 

kızıl ~ahillere serpilen tQrpil
leıden birine çarpmıştır. 

Kaza zırhlının verdiği işa
rete itaat etmiyen bir İngiliz 
gemisinin takibi esnasında vu.· 
kubulmuştur. 

ayfa B 

• 
nın no9i 

~ 

1 1 
giltcre Hariciye Nazm Ecfeq 
bugün avam kamara.sınd~ be-: 
yanatta bulunarak, Geper@l 
Frankanun bütün fl,r;usuna. 
rağmen Bilbaonun çoçui\ ve 
kadınlardan tahliyesi için ln"" 
gilterece yardım edileceğin\ 
söylemiştir. 

Yugoslavya parla
mentosu reisi ce .. 

vap verdi .. 
Belgrad, 3 (Radyo) - Tür

kiye Millet Meclisinde Belgrad 
seyahati münasebetile Türkiye 
Başbakan ile Hariciye Bakanına 
Yu~oslavyada gösterilen fev
kalade samimi tezahürattan 
teşeklrüre karar verilmişti. Tür· 

Toros ekspresine bağlı hususi 
vagonla memleketine dönmek 
üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Ankara, 3 (A.A.) - Anka
ra beynelmilel kömür sergisi
nin uyandırdığı alaka hiç ke
silmeden devam etmektedir. 
Bugüne kadar sergiyi gezen· 
1erin sayısı kırk beş bini geç· 
miştir. 

Sergiyi ziyaret edenlerin İn• 
tibalarını toplamakta devam 
eden muhabirimize Japon se· 
firi şu beyanatta bulunmuştur: 

Bahar geldi. Toprak ana, 
göğsünün bütün tazeliği, bü
tün verimliliği, bütün zevki ve 
~iriyeti ile, dünyanın bu en 
güzel parçasını hiç durmadan 
süslüyor, işliyor.. Kırlar, en 
büyük s n'atkarların dokuduk
ları geniş, sonsuz hayalleri 
andırıyor, bastıkça güzelleşe

cek fakat, basan yok!. 

Mürettebat gemiyi tam bir 
intizam içinde t hliye etmiş 
ve bu müddet zarfında ne bir 
hükümet tayyaresi ne de bir 
hükumet gemisi -görülmüştür. 

Londra, 3 (A.A.) - Roy~ 
terin resmi mahfellerden öğ
rendiğine göre, general Fran-:. 
ko Bilbaoda ecnebi konsolos· 
larının bulunduğu mmtakanın 
askeri harekata karşı zaman 
l\ltına alınmıyacağını lngiltere 
hükumetine bildirmiştir. 

ki ye Büylık Millet Meclisinin 
hu teşekkür kararı, Meclis rei· 
ıinin bir telgrafile Yugoslavya 
mebusan meclisi riyasetine 
bildirilmişti. Yugosl vya meb
usan meclisi reisi B. lstevan 
Çiriç, bu telgrafa aşağıdaki 
cevabı vermiştir: 

"Tfükiye Büyük Millet Mec
lisinin müttefikan ittihaz ettiği 
kararı bildiren telgraftan f ev
kalade mütehassis oldum, ilk 
toplantıda bu karan meclise 
arzedeceğimi tebliğ ederim. 
Milletlerimiz arasındaki sarsıl
maz dostluğun en samimi bir 
nişanesi olan bu karardan do
layı şükran duygularımı sunar, 
hürmetlerimin kabulünü rica 
ederim." 

Uzak doğuda 
lngifjz -Japon 
teşriki mesaisi •• 

. Londra, 3 (A.A.) - Sunday 
Tımes gazetesi Uzak doğuda 
lngiliz-Japon teşrikimesaisinin 
t:~rar tesisi için yakında İn
gılız hükumetile Japonyanm 
L~.ndra büyük elçisi arasında 
muzakerelerc baslanacaQ-ını id
dia ediyor. 

Gazeteye göre, büyük elçi 
pek yakında Çinin ekonomik 
ve mali meselesini müzakere 
edecek vaziyette olacağını müs· 
teşnra bildirmiştir. 

Japon planı mucibince Ja· 
Ponya Çinin toprak bütünlüğüne 
riayete mecbur olacak ve Ja
ponyanın şimali Çindeki eko· 
nomik ve Strateiik menfaat· 
leri tanınacak bununla beraber 
bu hal Mançukonun tanmma
sını behemehal istilzam olmı-
Yacak, Çine bir lngiliz, Japon, 
Amerika, Fransa ikrazı yapı
lacak ve Çinle Japonya ara
sında dostluk münasebatı daha 
sıkı kültür münasebetlerile in· 
kişaf ettirilecektir. 

Gazete bu mahiyette bir 
Japon planının lngilterede ih
tiyatlı olmakla beraber ıyi 
karşılanacağını ve fakat lngil· 
terenin Amerikanın muzaha
ret ve muvafakatini almadan 
u~.ak doğu için hiçbir teşeb· 
busdc bulunmıyacağmı zannet· 
mektedir. 

ANADOLU 
~nlük siy;sal gazete 

Sah· 1P \c baoynzganı 
Haydar Rü d" ôKTEM Umumi ş u 

Muhtereı.ı misafir istasyon· 
da lstanbul Valisi Üstündağ, 
Fırka kumandanı, Hariciye er· 
kanı, İngiliz büyük elçisi Sir 
Persi Loren, Ataşekomersial 
Kloneli Voods tarafından uğur· 
lanmıştır. 

Bir bando muzıka Irak ve 
lsktiklal marşlarını çalmış as
ker ve polis kıta!arı ihtiram 
resmini yapmıştır. 

Küçük antant 

- Sergiyi büyük bir itina 
ile hazırlanmış, ince bir zevkle 
tertip edilmiş ve mükemmel 
bir şekilde başarılmış buldum. 

Sergiyi gezen Amerikalı mü· 
zik ve estetik profesörlerinden 
Mac Nealin sergi hakkındaki 
intibaatını şöyle tesbit et-
miştir: 

- Sergi çok muvaffakıyetle 
tertip edilmiştir. Herkesin an
lıyacağı bir şekilde bütün in
celik ve teferruat düşüncelerile 
yapılmıştır. Grafikler bilhassa 
kömür hakkında istenilen bil
cümle malumatı havidir. Ser
giyi ihzar edenleri muvaffakı· 
yetlerinden dolayı tebrik eder
ken serginin görmüş olduğu 
beynelmilel ergilerile hemayar 

Bizde henüz tabiati sevmek 
terbiye ve itiyadı da teessüs 
etmedi .. 

Yaprağını, çimenini, çiçe· 
ğini sıksanız esans damlıyacak 
olan bu güzel, bu rengarenk 
ovalarda, dağlarda, serseri 
köpekler, ihtiyar kaplumbağa· 
lar ve birkaç yolcudan başka 
kimse yok .. 

Baharı her sene yazık eden, 
zevksizliğine kurban veren 
bizler, şehrin çatısından, kah
vehanesinden, mikroplu, pis 
sokaklarından bir türlü çıka· 

mıyoruz. 

Parlamentolar konferansı 
Belgradda toplanıyor 
Belgrad, 3 (Radyo) - Ro· 

manya krallığını teşkil eden 
muhtelif aksamın birleşmesi 
münasebetile teşrii küçük an· 
tant toplantısı geçen sene 
Bükreşte yapılmıştı. O zaman 
verilmiş olan karara göre bu 
seneki toplantı Belgradda bu 
ayın altısı ile sekizi arasında 
yapılacaktır. Bu toplantıda 
bulunmak üzere Romanya ve 
Çekoslovakya ayan ve mebu
san reisleri 5 Mayısta Belgra· 
ta gelecekler 6 Mayısta kral 
sarayına giderek ziyaret def
terine adlarını kaydedecek 
olan murahhaslar Meçhul as
ker abidesini ve kral Alek
sandırın mezarını ziyaret ede· 

olduğunu, hatta bazı cihetlerden 
üstün olduğunu söylerim. 

Hava, güneş, renk, koku 
ve hürriyet içindeki şaheser 
baharlar, gelin olamadan öl 
müş dilber kızların geçirdik· 
leri ıstırabı hissediyorlar .. 

Sıhhat, neşe, ruh açıklığl 
istemiyoruz biz .. 

ceklerdir. 
Murahhaslar şeretıne uıu 

teaddid ziyafetler verilecek 
ve misafirler müzeleri, Kale 
meydanını, hayvanat ~ahç~si.~i 
gezeceklerdir. Teşrıı ku~u~ 
antant toplantısı Cuma gunu 
millet meclisi salonunda Yu· 
goslavya Başbakanını~ .. da iş· 
tirakile toplanacak, kuçuk an
tant devletlerini alakadar eden 

k dA • t" A ve hu-siyasi, i tısa ı. ıç .. ı~~~ . 
kuki meseleler goruşı1lecektır. 

Montrö konferansı 
Montrö, 3 (Radyo) - Mah

miler tabirinin tefsiri hususun· 
da Mısır ve Fransa murahhas
ları arasında anlaşamamazlık 
cardır. Yalnız ecnebilerin ne 
vakit hudud haricine çıkarıla· 
bileaekleri hakkındaki hükum 
üzerinde anlaşma hasıl olmuş
tur. Bunu, Mısır makamları 
takdir edeceklerdir. 

Bcrlinde çıkan B. Z. D. ga· 
zetesi beynelmilel kömür ser· 
gisi hakkında yazdığı yazıda 
diyor ki: 

- A nkaradaki sergi her 
hangi bir Avrupa şehrindeki 
benzeri sergilerden farksız ve 
muhakkaktır ki Balkanlar için 
nümune olacak derecede mü· 
Kt:IUllH••"" ••• 

Riyaziye ıstılahları 
Ankara, 3 (Hususi) - Türk 

dili tetkik kurumu, mektep· 
lerde okutulacak riyaziye ıs· 
tılahlarının Türkçelerini ha
zırladı. 

Yeni göçmenler 
gelecek 

Kahvehanenin laklakası ve 
dumanı, daha tatlı geliyor 
bize .. Bir tavlanın, nargilenin 
sesi, bir gül dalı üstünde öten 
giizel bülbülden fazla zevk 
veriyor. 

Ömrümüzde kaç gün, bir 
bahara gidip, ciğerlerimizi şi· 
şirdik ve lıpk1, onun ebedi, 
tik? İçimizde neleri var IC'ı, 
enfes bir mehtaba başını kal· 
dırıp bakmamıştır?. . . 

Egenin baharı, mehtabı, şırı, 
dünyanın en boşa harcanan 
bir servetidir. Havada kokan 
bahan, meyhanenin kızarmış 
köfte ve sarmısaklı cacık ko
kusile mübadelede tereddüd 
göstermiyen bizler, o.nun için· 
dir ki, bedbin, neşesız, heye· 

lstanbul, 3 (Radyo} -
1 
~u 

sene Romanyadan mem e. ~-
timize 56 bin göçmen getm- cansız ve şiirsiz .. 
lecektir. Bu göçmenler, Trak- Dahası var: 
ya ile Egenin ~uhtelit .yerle· Tarihin Ege üstündeki ha· 
rinde iskan edıleceklerdır. zinelerini görmek . hem ~~ 

i zmitte bahar içinde görmek· gıbı 
Köy öğretmenleri kur~~ ayağımızın dibine serilip bize 

İzmit, 3 (Hususi muhabırı: yalvaran fırsatları, ka?uğ~na 
mizdcn) - Köy öğretmenlerı çekilmiş bir mahluk ınadıle~ 
kursu, Valinin önünde açılmış, mütemadiyen tepiyor ve berı 
derslere başlanmıştır. Kursa, taraftan da, (turizm) diye 
izmit köylerinden toplanan 50 söylenip duruyoruz. 

Londra otobüsçüler 
grevi devam ediyor .. 

kişi devam etmektedir. ~~.tı Bizzat görüp ziyaret etm.e-
ay sonra bu talebeye . oy diğimiz, hatta isminden, cıs· 
öğretmeni şehadetnamelerı ve- minden, tarihinden haberd.ar 
rilecektir. olmadığımız yerlerin bir turız· 

Bilbao, 2 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

"Asilerin altı bombardıman 
tayyaresi ile birçok avcı tay· 
yareleri Bilbaoyu ve Bilbaoya 
gitmekte olan birçok mülte· 
cilerin bulunmakta oldukları 
civardaki yolları bombardıman 
etmişlerdir. 

Müteakıben asilerin tayya· 
releri limanı ve limanda de
mirlemiş olan bir lngiliz tor· 
pido muhribini bombardıman 
etmişlerdir. Muhrip mukabe· 
leye hazırlanırken tayyareler 
şehrin merkezine doğru yol· 
!anmışlardır. 

Milisler sahil boyunca hare
kat icra etmekte olan bir ltal· 
yan müfrezesini tamamile boz
muşlar ve birçok harp mal
zemesi ile bir takım vesaik 
ele geçirmişlerdir. Birçok 
ltalyan esir edilmiştir. Düşma· 
nın zayıatı üç bine baliğ bu
lunmaktadır. 

Bilbao, 3 (A.A.) - Resmi 
bir kaynaktan Biskaydeki asi 
kuvvetler arasında meucud 
yabancı kıtaat hakkında şu 
malUmat tebliğ edilmektedir: 

20 martta Biskay kuvvetle· 
rini yeni Alman müfrezeleri 
takviye etmiştir. Alman erka· 
nı harbiyesi Vitoriada bir 
yıldönümu glfm.I nfi\, .. J.l!tJ~~~ 

larla diğer memurlar erkanı 
harbiye önünde gcçid resAmı 
yapmışlardır. Alınan erkanı 
harbiyesinde gizli radyoları 
meydana çıkarmak için bir 
posta mevcuddur. Eve~ce de 
bildirildiği gibi 26 nısanda 
Sen Sebastiyana iki bin Al
man ihraç edilmiştir. 

Franko konsoloshanelcrin 
fabrikaların bulundu~u mmta• 
kalardan başka bir yere nak, 
!edilmesini istemiştir. 

Bilbaodaki sivil ahalinin tah· 
liyesi içinde de Franko İngil· 
tere hükumetine Bilbao limıı· 
nındaki seyriisefere karşı ve
sair askeri sebepler dolayısile 
silahlı bir faaliyet göstermek 
icabett .ği için tahliye işlerinin 
emniyeti temin edilmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Franko bahri tahliyeyi bir 
hile olarak tavsif etmekte ve 
Bilbaoya kakim olan kızılla·•n 
sivil ahaliyi uzaklaştırdıktan 
sonra gemileri tahribetmek 
istediklerini iddia etmektedir. 
Franko demiştir ki: 

- Tahliye planına muvafa· 
kat etmek Bilbaonun tahribine 
iştirak etmek olur. 

Franko tahliye için iki yol 
göstermektedir: 

1 - Ahali ecnebi memle· 
ketlerine nakledileceğine Bil· 
bao ile Santander arasında 
beynelmilel Kızılhaç teşkilatı 
tarafından ihdas edilecek em
niv,.t mıntakalarına nakledile
mıntaka1arın asken naıc11.~~ 

için kullanılmıyacağına daır 
teminat vermesi lazımdır. 

2 _ Franko taraftarları .s~
yasi temayüllerini nazarı ıtı· 
hare almıyarak ihtiyarlarla ka
dınları ve çocukları nasyona
list ispanyaya kabul etmeğe 
muvafakat eylemiştir. Ancak 
bunlardan mücrim olanlar ka· 
bul edilmiyeceklerdir. 

Bu tahliye planları bi~ ne· 
zaket eseri olarak lngı1tere 
hükümeti tarafından Salama~
ka hükumetine tebliğ edıl-

Sen Jan Doloz, 3 (Rady~)
lngiliz Bredvil vapuru ıa~e 
maddeleri yüklü olduğu halde 
Bi\baoya hareket etmişti.r. İn· 
giliz vapuruna iki muhrıb rr.· 
fakat etmektedir. . . 

iki Fransız torpido muhrıbı miştir. 
k K d Çocuk ve ihtiyarlar-de Bilbaoya gidecek ve çocu ' a ın, k" 

k l d .. kkep olan 5000 ı-kadınlardan bir ısmını a a- an mure 
·1·k bir kafile Bilbaoyu der· caktır. şı ı . B"lb 

Salamanka, 3 (Radyo} hal terkedeceklerdır. • .. aAo 
k k t ile yapılan ıtılaf Bütün asi ispanyada, büyü ma ama ı . 

l .b. tahliye t>dılenler Napolyona karşı kazanı '.nı~ mucı ınce k .. 
• • • • A akide far ı goze-zaferin seneidevriyesı merasımı ıç.ın sıyası 

Yapılmıstır. General Franko, tilmiyecek ve bunlar meya-
. h Ik d hine bulunmıyacaktır. karargah balkonundan a ·a nın a re 

bir nutuk irad etmiştir. Bilbaodaki lngi.liz konsolosu 
Londra, 3 (Radyo) - Oto· 

büs şoför ve müstahdemleri· 
nin grevi, vaziyeti müşkülleş· 

tirmiştir. 
Alakadarlar, bu hal devam 

ederse, taç giyme merasiminin 
tehir edilmesi ihtimalinden 

/~::=-------\ mi olabileceğini hiç sanmıyo· 1 
ı· LA" N b .. 

1 
Oralara evvela ızım rum .. 

· · 1 ltal'ıana g"ıtmekligv imiz, bizim tırman· Banka Komerçıya e l 
maklığımız lazımdı. On arı, 

Banko di Roma evvela biz tanıyacaktık .. Fakat 

San Sebastiyc.n, 3 (Radyo)- bu noktalara dıkkat edecek-
General Mola kuvvetleri Bil- tir. Tahliye işle~indc hkulla~ı -
bao üzerine ilerlemekte devam lacak olan gemılere asta a· 

Doyçe Oryent Bank Dresd· h" 
ne hazindir, asarıatika mu ıp-ner Bank şubesi d l ta 

k ler·ı cemiyetin e aza o up Emlak ve Eytam Ban ası . bahsediyorlar. 

ediyor. Bilbaonun şi~al ~e ne bayrağı çekilecektir. 

alınmıştır. Asi kuvvetler halen ' A 

"d" " lletriyut lC yozı ielcri 
nıu uru: llanıd" 1 " h Ç 

ı uz et ançar 
1Jarchııııe i : .._... 

lzmir Esnaf ve Ahali Ban· Bergama ve Efes harabelerinı 
bile görmiyenler var .. 

j stanbul zabıtası 
İtalya Prensesinin kay- kası 

şark tepeleri süngü hucumıle 1 TAK V j M 

Bilbaodan 14 kilometre uzak· ı Rumi. 1353 ' Arabı-1356 
l .Niıau 21 efer 22 tadır ar. 

f zmir fkinci Beyler k ıı. 
il ık I> • • o a0ı 

• o - arlısı bina ı . . de T 1 ıçıo 
e graf: hnıir - 'ADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
:'ıllı 1 1200, nltı nylı~1 700, üç 

yhğı 500 kuruştur. 
Yobnncı memleketler için !enclik 

abone iicr ti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur 

~l6 g çmiş nOhnlar 25 kuru~ıur. 
---- ANADOLU MATBAASINDA 

llASlLMIŞnn 

bettiği pırlantayı b~lub Osmanlı Bankası 
kendisine verdı Türkiye lş Bankası 

lstanbul, 3 (Hususi} _ Şeh- Türkiye Ziraat Bankası 
1 it l İzmir şubeleri 10 Mayıs 1937 . . de bulunmakta o an a . 

rımız p Ma tarihinden iş'arı ahire kadar 
ya kralınm kızı renses . b". gişelerini aşa~ıda yazılı sa· 
. d"" gayet kıymetlı ır 
rıya, un b allerde aç.ık bulunduracak-
pırlanta kaybetmişt~_r ... Za ıta· !ardır. 
mı... bu hadiseye buyuk ehem· 

.. , 8,30 dan 12,30 a kadar 1 miyet vermiş ve az bir zaman 
l t Cumartesi günleri: Zarfında Prensesin pır an asını k d 

l 8,30 dan 11,30 a a ar bularak kendisine Leslim ey e· .) \.. ________ _ 
mistir. 

Zavallı baharlar, Salamanga, 3 (Radyo} -: 1-zavalh 1 ·1 n General Franko, ngı terem . 
eserleri.. 

Ve köstebek gibi gözünü 
açmadan dolaşan kör zevki
mizi.. 

Bilbaonun tahliyesi hakkındakı 1 1 
ricalarına ehemmiyet verme- ~ 

miştir. fk. 7 

MAYIS 

4 
1 
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7 

Bu hadise Lonclra e arı S l 
Orha".!,,ahmi Gökçe uınumiyesindc menfi te ir hu· \ a 1 

_ __ A _ __ •k l lar sıılc getirmiştir. . ı- - . , 
merı a ı G 1 Franko lngiltere· Fvkat n•:no Ya&at E\•kat Eıau 'aeal 1 la r cnera 1 

, - -
9 

o· Bizden deve a ıyor k .. tt ed G~ 9 4s 4 55ıık~am 12 ı , • 
1 3 (H .) A· nin notasına atı sure e r \ unı c~ 5'03 12'ıovaıaı 1,44 20,52 stanbul, ususı - . öğ e ' ' f 3 58 

k · · d cevabı verm i~lı r. i.k iuuldmi a8'1!ı561.illl6,İIOİ!4 İ!İJ mi!&n!ikiil!7!İ,5•7••' • mcrikalılar, memle ·etımız en Londra, 3 (Radyo) - in- •• 
deve alıyorlnr. 



ANADOLU 

MAHKEMELERDE 

Göztepe arkasında 

Mahkemede deli taklidi !'A· - -
. yapan ik! sabıkah r•f 

· dağda bir vak'a Hırsızlık 

lkiçemelik caddesinde Meh
nıed oğlu Kadri, 174 sayıh 
fırından Ahmed oğlu Necatiye 
ait bir pantolonu çaldığından 
yakalanmıştır. 

Biri karanfil yuttu, öteki ekmeği Bu1g1
"nbkit

1 
prdogram 

·~ d• san l4 ra yosu ayak altında cıgne ı Cündüz neşriy4tH Saat 12,30: 
------"."''- 14 Türk musikisi, havııdisler, 

Dün Asliyeceza mahkeme- kafa bende iken ben hapisa- plak neşriyatı. 
·-·-Kadın bayılmış, kocasını tehdid 

edip para almışlar . 
sinde şayanı dikkat ve gürül· neden kurtu\amıyacağım Bay Akşam neşriyatı: Saat 18,3(} 
tülü bir muhakemeye başlan9 reıs. dans musikisi, 19,30 konferans, 

Göztepedeki dağ ü~er!nde 
"arışı ile birlikte gezıntı ya
pan şoför B. Zekiye hücum 
ederek bir lirasını gaspetmekle 
maznun çoban Halil ve Ke· 
malin muhakemelerine dUn 
şehrimiz Ağırceıa mahkeme: 
sinde başlanmıştır. B. Zekı 
va1<'ayı şöyle anlatmıştır: 

Hasan, polisikarakolu komıs~r 
muavini Bay Esad ve polıs 
Bay Fadıl şikayet üzerine ~v
velfı Ha\ili yakaladıklarını, ın· 
kar ettiğini, fakat Halilin ver• 
diği eşka\ üzerine Kemali ya· 
kala<lıklarını, Kemalin, herşeyi 
itiraf ettiğini , Halilin makasla 
hücum ettiğini anlattığını söy· 
lediler. 

Elmas taşlı küpB 

Kuyumcular çarşısında Re· 
fael oğlu Yako Kohen, İsmail 
oğlu Hamidin dükkan~nd~n 
] 50 lira kıymetinde bır çıft 
elmas taşlı küpe çaldığından 
küpe ile yakalanmıştır. 

mıştn. Maznunlar sabıkalılar• Bu sözlerden sonra sablkah 20 Bn. Belma ve arkadaşları 
dan Suphi ve Cideli Hüseyin- Hüseyin: tarafından Türk müsikisi, 20,30 
dir. Bundan bir müddet eve\ -- Ben başımı yıkamak is- B. Ömer Riza tarafından arap-
Suphi KLçecilerde esrar satar· tiyorum diye tutturmuş ve mah- ça havadisler, 20,45 B. Cem~l 
kcn yakalanmış ve karakola keme sılonundan çıkıp gitmek Kamil ve arkadaşları tarafın· 
götürülürken Cideli Hüseyin, istemiştir, fakat yanında duran dan Türk musikisi, 21, 15 stüd,, 

Pul lıırsızlığı 
polislerin vazifelerine müda- jandarmalar, onun bu lıar~ke· yo orkestrası, 22, 15 a\ans ve 
hale etmiş, Suphiyi kaçırmağ.ı tine mani olmuşlardır. tJ sı- borsa haberleri, 22,30 seçilmiş 

Gazi bulvarında Rcfael oğlu 
Yako Kohen, pul bayii Sait 
oğlu Rızanın dükkanından 60 
lira değerinde muhtilif mik· 
tarda damga pulu çaldığından 
bir miktar pul ile yakalan-

çalışmış, hatta elinde bulunan rada Hüseyin: musiki parçaları. 
bir tencereyi taharri memuru Jandarmaların elinden kur- Belgrad radyosu' 

_ izinli idim, hava almak 
maksadile beş yaşındaki kızım 
ve karım ile gezintiye çık· 
mıştım. Küçük kızım papatya 
toplamakla meşguldü. O sıra· 
da Halil ansızın, elinde koyun 
kırkmağa mahsus büyük bir 
makasla önüme geldi. Makası 
göğsüme dayadı, cebimde bir 
lira para vardı, verdim, daha 
para istedi, yoktu, hatta cüz
danımı çıkarıp gösterdim. O 
sırada karım bayıldı. Karısı 
Bayan Emine de dinlendi, 
vak'ayı aynı şekilde anlattı 
ve dedi ki: 

_ Maznunlar, karakolda da B. Cavidin başına vurarak tulup kaçmak istemiş: Saat 20AS te Türkçe ha· 
olacak - Bırakın beni, gidip ba- vaöisler. şoför B. Zeki ile kadını fena 

vaziyette yakaladıkları i~in 
tarafından kendilerine rıza ıle 
para verildiğini söylediler. 

Kadın ve erkeği karakola 
getirdik, o vakit maznunlar: 

- Bizim gördüğümüz ka
dın bu değildi, o kadın daha 
genç ve güzeldi dediler. 

mıştır. 

Enginar hırsızlığı 

yirmi gün işine mani 
derecede yaralamıştı. 

Asliyeceza hakimi B. Ra
mazan, maznunlardan Suphi· 
nin hüviyetini tesbit ederken: 

- Kaç yaşındasın? 
Diye sormuş, Suphi: 
- Kırk, elli, altmış yaşında 

varım maşaallah. Demiştir ._ 

şımı yıkıyacağım, yoksa şimdi -----
şuraya düşer, bayılırım. Siz Zehirli peynir 
insan değil misiniz, insan ha· 
!inden anlamaz mısınız? 

Diye bağırmağa başlamış, 
Adliye koridorlarında dolaşan 
halk, bu gi\rültü üzerine üst 
katt~ki Asliyeceza mahkemesi 
salonu önünde toplanmışlardır. 

---·····--Üç kişide zehirlen .. 
m e alametleri 

görüldü. 

Bazı şahidlerin celbi ıçın 
muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

Tepecik Bahçeler sokağında 
Etem oğlu Hüseyinin bahesin· 
den enginar çalan Mehmed 
oğlu Süleyman ve Abdullah 
oğlu Süleyman yakalanmış

lardır. 

Reis: 
- Nasıl 45·50 diyorsun, Bir aralık hakim Bay Rama· 

zan, jand2rmalara: 

Evelki gün yidikleri peynir· 
den zehirlen~n üç kişi, İzmir 
Memleket hastanesinde tedavi 
altına alınmışlardır. Bunlardan 
Mustaıa oğlu lsmail, İkiçeş· 
melikte Makara sokağında 
bskkal Aziz oğlu lsmailden 
alıp yidiği peynirden zehir· 
lenmiştir. 

-Halil, kocama hücum edin
ce ben kocama yardım et· 
meğe hazırlanıyordum. O sıra
da Halilin arkadaşı Kemal, 
elinde uzun bir çoban sopası 
ile, izbandud gibi karşıma di
kildi, düşüb bayıldım. 

Maznun Halil ve Kemal ise 
vak'anın şeklini tamamen baş
ka bir tarzda anlattılar ve 
dediler ki: 

- Bu şoför; kadın ve ço
cukla yanımızdan geçti, üç 
tarafı duvarla çevrili yıkık bir 
yere girdi. Çocuk dışarda do
... _., ..... ~u uıcıcı ııu uıanaıı bul-
duk, gidip baktık, kadın man
tosunu yere sermişti, erkekle 
kadın çirkin bir vaziyette idi. 
Derhal: 

Bisiklet çalmış sen gençsın. 
Deyince, Suphi, muhafaza 

Ödemişte pamuk Karşıyakada Fahreddinpaşa için yanında bulunan jandar· 
caddesinde Hüseyin oğlu Şük-

cı.nsleri l K b maya: rünün, Alyoti oğ u a yotun _ Sen söyle ben elli ya· 
Ödemiş kazasında pamuk elindeki bisikleti alarak kaç· 7 

şında yok muyum. 
ekmek için hazırlık yapan tığı şikayet edildiğinden bisik- Demiştir. Cideli Hüseyin de 
müstahsılların azlığı nazarı Jetle birlikte yakalanmıştır. isticvabı esnasında karakolda 
dikkate alınmış ve bu kazaya Erik çalmak dövüldüğünü söylemiş, Suphi-
evvela bir ton Akalala pamuk Mersinlide lbrahim oğlu nin haksız yere tutulduğunu 
tohumu ayrılmıştı. Fakat hü· Mustafa, Ahmed Kadrinin bah- anlatmağa çalışmıştır. Halbuki 
kumetimizin pamuk ekimine çesinden enginar ve erik çal- Suphi, üzerindeki esrarla tu· 
verdiği ehemmiyet neticesi dığından yakalanmıştır. tulunca esrarı ağzına atarak 
Olarak Ödemiş havalisindeki vankesı·cı'lı'k .. t bb'" t ·ş po 

1 , yutmaga eşe us e mı , -
müstahsıllardan çoğu pamuk Kemer caddesinde Hasan lisler, esrarı yutarak zehirlen-
ekmek için hazırlanmışlar ve h dd' l k . . b 

oğlu Mehmed ve Sela i ın mesine mani o ma ıçın o· 
bu sebeble lzmir ziraat mü- h dd' O k l'razını sıkmışlar ve Suphi, ogv lu Sela i ın, sınan ızı ~ 
du.'rlu"g" u"nden fazla pamuk to· d h • 

N . . mantosu cebin en t ~rherk pc:r::arı ;,. .,,, vn-. ı d' C' .ı..,n crmınıp ı- -·-.. -·- .. ··--.. >tUsüWa tU urmek sureti e at-hurnu io:.temıs t':r ır . • .,onr~n,. J 
ton ; Akala pamuk tohumu yakalanmışlardır. mıştı. Fakat dilinin altında 
verilmiş ise de bu miktar da Yaralamak kalan bir miktar esrar elde 
az geldiğinden biraz daha Karşıyakada Suzan sokağın· edilmişti. 
tohum istenmiştir. da Hüseyin oğlu Mehmed Hu- Cideli Hüseyin müteaddid 

Vilayet, Ödemiş pamuk liisi, 10 yaşlarında Yusufu hı- sabıkalı bir şahıstır. Evelc~ de 
- Bu ne rezalet. miistahsıllarının bu dileğini çakla parmağından yaraladı- Ağırcezada muhakemelerinden 
Dedik. Ziraat Vekaletine bildirmiş ve ğından yakalanmıştır. birinde aleyhinde şahidlik ya· 
- Aman şu parayı alın da bir miktar daha pamuk tohu· Bıçakla yaralamak pan bir poli.; memurunun ha· 

bizi karakola haber vermeyin mu istemişti. . 1 şına kundura ile vurmuş, po-Kemerde Çata çeşme mev· 
dedi, o sırada kadın bayıldı, Dün telgrafla gelen cevabda kiinde Tevfik oğlu Nusret, lisi yaralamıştı. Hakim, sabı-
bize parayı kendi rızasile ver- Vekalette tevzi edilecek hiç Mehmed oğlu Saffet, Nazif kasını sordu, Hüseyin: 
di, hatta o vakit yanında bu- pamuk tohumu kalmadığı ve oğlu Abdullahı bıçakla yara- - Ne diyeyim, kaç tane 
lunan kadın, şimdi mahke- yerli kapalı kozalar hastalıksız ladıklarından yakalanmışlardır. diyeyim bilmem ki.. Sayı'sını 
mede bulunan bu kadın de- olduğundan Ödemişte pamuk ben de ;şaşırdım, dedi. 

Dövmek 
ğildir, o kadın, daha genç ve ekmek istiyen müstahsıllara - Hangi suçlardan mahke· 
güzeldi. bu yerli tohumlardan verilmesi Eşrefpaşa otomobil durak meye verildin?. 

Reis, davacılara sordu, da- bildirilmiştir. yerinde Osman oğlu İlyas, - Her işten. Doğdum do· 
vacılar: Kuşadasmda kesilen ehli Abdullah oğlu Hamdiyi döv- ğalı hapisaneye girip çıkı· 

- Hayır, böyle birşey yok- hayvanlar.. düğünden yakalanmıştır. yorum. 
tur. Biz oturuyorken ansızın Kuşadası belediye mezba· kadınlar arasında - Bu kadar hapiste kaldın 
tehditle para almağa kalkış· hasında Mart ayı içinde 60 Karşıyaka Çocuk yuvası hala akıllanmadın mı?. 
tılar. kuzu, 80 oğlak, 54 dana ol- önünde ~lileyman kızı Sabiha, - Benim zorum kafamda .. 

Dediler. mak üzere 194 baş hayvan Lemin kızı Belgüzarı dövdü- Vücudumda birşey yok... Bu 
Şahid sıfatile dinlenen Arap kesilmiştir. ğünden yakalanmıştır. kafa bir türlü akıllanmıyor. Bu ........................................................................... .... 
jAtiiia'nın Definesi 

Tarihe müstenid zabıta romanı 

69 
şimin bu planına gardiyan 
muhalefet etmese .. 

Diye söylendi. 
Diyan böyle düşünmekle 

beraber, vaziyeti pek bcrbad 
olan doktor Bilze yardım edi· 
yordu. Gardiyanın karısı da 
bu yardıma iştirak etmekte 
idi. Fakat doktor 16 saatten 
beri bir lokma yemek yeme
mişti. Buna rağmen dinç ve 
kuvvetli bir adam olan dok
tor çok memnundu. Hem ken
disi kurtuluyor, hem de mad· 
mazel Gizci kurtulmuş olu
yortlu. 

Nakleden: F. Ş. Benlioilu 

Ve kendisi toplanınca ilk 
iş olarak: 

- Çok teşekkür ederim. 
Her cihetten kuvvetliyim artık. 

Dedi, sonra gardiyana dö
nerek: 

- Breş, dedi, kunduraları
mı çıkarınız. 

Ve gardiyan iğilirken kula-
ğına yavaşça: 

- Bu genç kadın kimdir? 
Diye sordu. Gardiyan: 
- Madmazel Diyan Ober· 

ten, yani mösyö Lükün hem
şiresi .. Bize, dostturlar. Bize 
yardım için g4'lmişlerdir. Piyer 

Malen geldiklerini bana haber 
verdi, sizi kurtarmak için iki 
fazla insan, iki fazla kuvvet 
demektir, diye düşündüm, ken· 
dilerini içeriye aldım. 

- Çok iyi hareket ettin 
azizim .. 

Bu sözler, zahiri bir mem
nuniyet ifade etmesine rağmen 
tuhaf ve ist*:ksiz bir şekilde 
söylenmişti. 

Zavallı doktor, · madmazel 
Gizeli aklına getirdiği vakit 
Lük Obrrteni de düşünmekten 
geri kalamıyordu. 

Evet, doktor Bilz, zavallı ve 
bedbaht idi. Buna şüphe et
mek doğru olamazdı. Çünkü 
hadiseler biribirini ı-;eri ve 

kendi aleyhinde olarak takib 
ediyorlardı. Zavallı adam ken
di kendisine: 

- Eyvah, diye söylendi, 

Gizeli ben değil, Lük Ober
ten kurtarmış oluyor. Maama · 
fih, Breşvoçun yardımı olma
dan Gizeli kurtarmak müm
kün değildir; bu gardiyanı 
firar fikrine yardım ettiren de 
benim, amma ... 

Doktor, biraz durdu ve dü
şündü, sonra: 

- Benim, amma firar pla
nına filen riyaset eden gene 
Lüktür. Bu da madmazel 
Gizelin Lükü veya beni tercih 
edeceği şu andn aleyhimedir. 
Madmazel Gizel kurtulduktan 
sonra benim zevcem olmağı 
kabul etmiş ve bana söz ver· 
miştir. Bu söziinü inkar etmi
ycrcktir; fakat hayatının so
nuna kadar benden nc&et 
edecektir. Bu vaziyet karşı
sında benim mevkiim de hain, 
zalim, hodgarn Ploçun ayrıı 

- Götürün bunu.. Başını 
yıkasın. 

Demiştir. Hüseyin önde, 
jandarmalar peşinde Adliye 
binasının alt katına inmişler 
ve Hüseyin, bir hamlede ba
şını havuzun içine sokarak yı
kamıştır. 

Ondan sonra tekrar hakim 
önüne getirilen Cideli Hüse
yin, sükunet bulmuş gibi gö
rünüyordu. Bir komiser, şahid 
sıfatile dinlendi, Suphi\e Hü
s~yinin yaptıklarını anlattı, 
Hüseyinin, karakola S?Ötürülür
ken hükumetin manevi şahsi-

lediğini anlattı. 
Bu sırada maznun Suphi, 

elinde bulunan kırmızı bir ka
ranfili ağzına attı ve çiğniye· 
yerek yuttu, daha sonra ceke
tinin iç kısmından bez parça
ları kopardı, bunları da çiğ· 
nedi ve yuttu. Mahkemede 
bulunan dinleyiciler, iki maz· 
nunun garip hareketlerini dik
katle takip ediyorlardı. 

Maznun Hüseyin, aleyhinde 
şehadet eden polis komiserine 
hitab etti: 

- Bay komiser, çoluk ço· 
cuk sahibisin, doğru söyle 
beni karakolda döğmediniz mi? 

Komiser: 
- Hayır, dedi. Bundan fe

na halde hiddetlenen Cideli 
Hüseyin, elinde bulunan bir 
parça kuru ekmeği yere fır· 
lattı ve ayağını kaldırarak bü
tün hızile ekmeği çiğnedi, ko· 
misere doğru tüükürür gibi 

olmıyacak mıdır? 
Diye düşündü. 
Belki daha çok zamanlar 

bu mesele üzerine düşünüb 
kalacaktı. Fakat gardiyan 
kendisini ış başına davet 
etti ve: 

- Mösyö silahlanınız rica 
ederim. 

Dedi. 
Doktor Bilz, Vikont Ploçun 

karyolasının altında mühim 
miktarda ve kuvvetli silahlar 
ve mühimmat bulunduğunu 
biliyordu. Trolvcş şatosunda 
kullanılan ve dünyanın başka 
bir yerinde emsali olmıyan 
bu silahların nasıl kullanıla· 

caklarını ve ne gibi işler g(). 

reccklerini de biliyordu. 
Doktor Bilz iki tabanca 

aldı; birisi uyutucu mermi 
atıyordu, diğeri de dumdum 

Beyler sokağında oturan 
Mustafa oğlu Fethi ve Selim 
de Uzunyolda bakkal .. M~s~a
fadan aldıkları peynm yıdık-
ten sonra zehirlendiklerini an
lıyarak hastaneye gitmişlerdir. 
İki bakkal da tutulmuş, hak
larında tahkikata başlanmıştır. 

Torbah mezbahasmda 
Torbalı belediye mezbaha· 

sında Nisan ayı zarıfında 16 
koyun, 3 keçi, 524 kuzu, 1 
oğlak, 4 inek ve 14 dana ol· 
mak üzere 562 baş hayvan 
kcsilmi~tir. .. .................. .. 
bir hareket yaplı, küfre baş-
ladı. Hakim, kendisini sus· 
turdu, komiser: 

- Söylediği fena sözler 
zabta geçsin, davacıyım. 

Dedi. Hüseyin: 
- Bu çiğnediğim ekmek 

beni kör etsin, yalan söylüyor. 
Diye bağırıyordu. Bu sırada 

maznun Suphi, yerde çiğnen
miş duran ekmek parçasını 

aldı, ağzına attı ve çiğnemeğe 
başladı. Dinleyiciler, gördük
leri bu gayri tabii hareketler
den gülmek mi, giilmemek mi 
lazımgeldiğini tayin edemi
yorlardı. 

Birkaç şahid gelmemişti, 
bu şahidlerin zorla getirilme
lerine karar verdi, mahake
meyi, başka bir güne bıraktı. 

kurşunu atan bir silahdı. 
Gardiyan, doktorun silah· 

!andığını gördüğü vakit: 
- Artık gidebiliriz, dedi, 

gidelim, bizi bekliyen mösyö· 
!eri ve madmazel Gizeli de 
alalım. 

Gardiyanın Gizci ismmı 
zikrettiği anda doktorun da 
aklına rakibi Lük Oberten 
geldi ve: 

- Mösyö Lük Oberten 
kendisini burada beklemekli· 
ğimizi söyledi sanıyorum. 

Dedi. 
- Evet, hakkınız var! 
Ne olursa olsun, doktor 

sabık mahbusunu takdir el· 
mekten geri kalamıyordu. Bu 
genç çok sağlam bir kafaya 
ve kuvvetli sinirlere sahibdi. 
Karşısındakine hemen hürmet 

- Sonu var -
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Eski eserler 

Bergama müzesi çok 
güzel bir eserdir -

Yeni bazı eserler bulundu. Kermes bay. 
ramı hazırlıkları devam ediyor 

ANADOLU 

Su destisi 
Geçen gün bir gazetede 

okudum. Evli bir kadının evi
ne giren bir cüretkar, kadının 
feryadı üzerine kendisini bal
kondan atmış, bacağı kırılmır .. 

1'arihi tetkikler: 

Manisa 
Mezar kitabeleri 

Manisa ilbayı saym B. LUtfi Kırdara saygılarımla 

Yani netrlyat: 

Ziraat gazeteai 
Ziraat mektepleri mennlart 

cemiyeti tarafından •yda bir 
neşredilmekte olan "Ziraat ga• 
zeteıi .. nin aekizinci yılınan 
birinci aayııı da çıkmıştır. a., 
zete hu suretle aekiı flfı~ 
da girmiş olmaktadır. içinde 
mesleki güzel ve ıeniin ma~ 
lümat vardır. Arkıtdaşımızı 
tebrik ve karilerimize tavsiyo 
ederiz. 

Gene geçenlerde, bir çap· 
kını yakalamışlar, sıcak su ka· 
zanının içine daldırmışlar, he· 
rifi yarı pişmiş vnziyetlc çıka· 
rıp bırakmışlar .. 

Yeni ipekböoeQi kılavuz~ 

Bergama lıarabeleri 
.s~ıçuk • Belevi mıntakası an
tıkıte işlerini bitirdikten sonra 
Bergamaycı giden Müzeler di
re~törü Selahiddin Kantar lz-
mıre d"' ·· h kk onmuş, yapılan işler 

a ında şunları söylemiştir: 

yatro maskesi elde edilmiştir. 
Herikisi de çok kıymetli şey· 
lerdir. Hele birinin dişleri ol· 
ması kıymet ve nedretini ar· 
tırıyor. 

Su destisi, Mı yolunda kırı

lır .. T csadüf. bazan şeytanlaşıp 
insanın ayaklarını dolaştırıyor. 
Kendi yakın, hem de çok ya
kın akrabamdan -Tanrı rah
met eylesin· bir zat vardı ... 
Amcası kehdisini Mısırda tah
sile çağırmış. Muhit le zengin 
mulıit ve o akrabam, yakışıklı, 
güzel, zeki bir genç... Arap 
kadınları mal bulmuş mnğribi 
gibi, etrafını sarınca, bizimki
de kapıp salıvermiş. Bir gün, 
bir sarayın sokağının önünden 
defaatle geçerken, yakalanmış, 
tam beş yüz sopa ... 

Be,.gama müzesi 
Bergam ·· . a muzesı, mazrufu-

na ·· O .~ore yapılmış bir zaritır. 
rııınal bir vasıf ve şekil ta· 

~ımaktad M" .. 1 
0 

• • 1.r. ımarı tarzı Şark· 
y ln ıstılı gösterir. Etrafı ka-

pa ı sayv d' ki fT· an, ır er arası ·Ör· 

k
': u portik- ile çevrili dört 
oşe b" 

d
.. ır avlının dibinde bu 
ort k" . . ' ·· oşe ıçıne dahil olmak 

uzere m- t t"l b' , b· "b us a ı ır dıl üstünde 
ırı irind · 1 hut en gırme sa onlar ya· 

odalar G·· l · ·· ·· b · K ·· oz erın onune 
ır arvansaray, bir iyon Ağo· 

rası geliyor. 

ı G~r:k avlusu gerek salon· 
arı ıçın .. 
şua guneş, ziya, renk ve 

Şu.. ..,tertibatı da ona göre dü-
nu ·· ·· · muştur. ]çeriye girince, 

1~~an kendini şaşırtmaz süz· 
gun d . ' b 

1
' uru bır aydınlık içinde 

k u ur. Eserleri ruh sükunu ve 
alp ferahı ile ziyaret tetkik 

eder. Bergaman b" '.. ı · ın utun eser· 
erı oriı'inald" A B ır. r ve felsefe 
ergamada başka bir hususi-

ye~·· almıştır. Aynı devir mah· 
su u, aynı şekilde eserler ara· 
sından d h l V er a seçilebilirler. 
akıa Ef ez ve Mil et Berga

rnadan büyük ve asarca daha 
zengin . 1 d 
8 

ıse er e • Bergama 
~000, Efez ve Milet 100000 

~u~us]u idiler· Bergama eser
brındeki incelik ve zarafet 
F.~nl~r~a yoktur. Klasik ve 
B enıstık eserler itibarile de 

ergama zengindir. Hulasa 
Çot güzel olan bu müzenin 
~~ çalışkan, mesleğinin aşıkı, 
~snütabiat ve zevk sahibi, 

b
.sman Bayat Tekin namında 
ır direkt'" .. d O ne k oru de var ır. nu 

A adar takdir etsek azdır. 
'8Qştınnalar· er • garnanın Tekke bog" a· 

zınd k' a ı lep .. . d d . 
Yapıld e uzerın e son aı 
tistan~· Bu tepe eski bir kab· 
buldukı.r i . Burada bir mezar 
çıktı. Dahnde çok güzel avani 
lunmuş d~ evel burada bu· 
topraktan ığer bir mezardan 

-. rnarnul "k" . _ ı ı tane tı· 

Havaların müsaadesizliğin· 

den Poyracık köyünde sondaj 
yapılamıyarak sonraya hıra· 
kıldı. 

Tamir işleri: 
Bergama müzesinde restore 

ve tamir edilecek başka eser· 
lerin de planı çizildi. Kızılavlu 
Bazilikasile Eskülap hastane· 
sinin mermer kaplamalarını 

yerlerine koymak ve yapıştır· 
mak işleri de devam ediyor. 
Mükemmel bir buluş: 

Şimdi çok güzel ve çok 
oriiinal birşey daha var ki bizde 
ilk defa oluyor. Bunu da dü
şünen, bu yüksek buluşu bu
lan kıymetli ve sayın valimiz 
Fazlı Güleçtir. Mayısın 22 sin
rı,.n 28 İnP k~rbr c:İ;rm,.\, ;;"7,..,,. 

bir müddettenberi Bergamada 
Kelmes eğlenceleri hazırlanı· 
yor. At koşuları, lobut, cirit, 
kalkan, zeybek, benk oyun· 
lan ve bahusus Akropol tiyat· 
rosunda temsiller. 

lstanbul şehir tiyatrosu Ber· 
gama Akropolundaki kadim 
tiyatroda üç temsil verecektir. 
işte bu bizde ilk defa yapılan 
birşeydir zannediyorum. 

Bergamanın bu Kermes eğ· 
lencelerine gidecekler için her 
türlü konfor, kolaylık ve ucuz· 
luk hazırlanıyor. Otellerden de 
başka evlerde de rahat yatak-
lar ihzar edilmektedir. Akro· 
pol yolu da tesviye ediliyor. 
Oraya bir de telefon çekiliyor. 

Selçuk minaresi: 
. Bergamada Arap camii de· 

nılen eski ve çok kıymetli bir 
Selçuk eseri vardır ki, camisi 
yıkılmış, yalnız minaresi kal· 
mış, etrafı bir harabezara dön· 
mü~tü: Bergamanın çalışkan 
Y.~nı E~kaf memuru Faiz Ay· 
tuncenın gayretile bu harabe-
lik şimdi gülüstana döndü. Et
rafı duvarlarla ve parmaklık-
larla çevrildi. Ortasına hoş 
fıskıyeli bir havuz yapıldı. Ve 
geçen gün töreni oldu. işte 
şimdi bu kıymetli ve eski 
Türk abidesi orada, yeni gü
zel yerinde elmas gıbi par-

lıyor. 

Nihayet Trablusa, oradan da 
Fasa kadar kaçmağa mecbur 
kalmış. Oradan da getirtmiş
ler ve lskenderiyeden tebide 
mecbur kalmışlar. Bizim yakın 
akraba, Giride giden bir ge
miye bindirilmiş. Tesadüf; ge· 
mide de Hauyalı gayet güzel 
bir kız varmış. Hareketinin 
aynı günü, aşk köftesini fırına 
vermişler ve önce gemide iki 
aşık, kamaranın bazı eşyasını 
tutuşturarak gemiyi ateşlemiş· 

ler, fakat söndürülmüş .. 
Bizimki, Kandiyede bir ni· 

şanlısı bulunduğu halde postu 
serip kalmış, fakat Hanya pa· 
lik:nv~brı A~ ı.,.t,,.... ..-w-·
ve bir gece, ke11disini meyha-
nede öldürmeği kararlaştırmış· 
lar .. Rahmetli şöyle anlatırdı: 

- Tabanca, bıçak, ustura, 
hP.psi de vardı onlarda .. Ben, 
tehlikeyi sezmiştim. Beni bu· 
lunduğum köşede muhasaraya 
almışlardı. Kapıdan çıkmak
lığım imkansızdı. Bir aralık 
içlerinden birinin sapsız bir 
usturayı avuç içinde ayara 
vurduğunu gördüm. Bana, 
karşıdan bir hamle yapacaktı. 
Bir an içinde tabancamı çek· 
tim ve meyhanenin tavanında 
sarkan gaz lambasına bir kur· 
şun sıktım. Meyhane 2ifiri ka· 
ranhklara gömülmüştü. Ben de 
bir hamlede, kendimi sağ ta· 
raftaki pencel'enin camlarını 
kırarak dışarı attım, Hanya· 
dan kaçtım. İskandalların 
duyulacağını bildiğim ıçın 
Kandiye civarında, çok yakın· 
dan münasebettar bulundu· 
ğum bir köye gittim. Misafir 
olduğum evin karşısında, ga· 
yet güzel bir kadınla derhal 
tanıştım ve üç gün sonra gece 
vakti evine gittim.. Amma, 
aşıklar sersem olur, deler, kö
yün hıristiyan delikanlıları her 
şeyin farkında imişler. Gece 
bizi bastılar ve ben, karan· 
lıkta · hem de kış vakti ve 

Ma11isadan bir görünüş 
Manisa Gazi okulu öğ

retmenlerinden Boy Kemal 
Özer Manisa tarihini ve 
asal'lnı tesbite medar ol· 
mak üzere Manisa mezar 
kitabeleri üzerinde esaslı 
bir tetkik yapmış ve bu 
tetkikin neticelerini gaze· 
temize vermiştir. 

Genç muallimlerin bu
lundukları muhitin tarih, 
sanat, içtimai hayat, folk
lor vesaire gibi mevzulal'l 
üzerinde ısrarla durmaları, 
her zaman için çok faydalı 
ve güzeldir. Bu lıususta 

muallimlere ve münevver
leıe düşen vazifeyi bir ör
nek olarak göstermek ba
kımından_, muallim Bay 
Kemal Ôzeri takdir edi
yor ve sözü kendisine bı
rakıyoru7: 

Mezar taşlarının faydalan 
hakkında fazla söz söylemek 

bu husus· 
taki salahi 
./ --·-· 
adamları -
nın hakkı· 

• dır. Yur· 
dumuzda; 
tedkiki güç 
ve yorucu 
olan mev· 
zular dan·,., 
birisi de 

Kemal Özer mezar taş 
ve kitabeleridir. Bu son za· 
manlarda ehemmiayct veril· 
meğc başlandığını görmek
le ne kadar sevinsek, öğün· 
sek azdır. Mezar kitabele· 
rinin vereceği faydalar, di
ğer kitabelerin temin edeceği 
faydalardan aşağı kalmaz. 
Bunlar öyle vesikalardır ki: 
zaptedilmiş rivayetlerin dlizel· 
tilmesine ve hatta tevsikine 
de yardım ederler. Mezar taş· 
lannın yazı, şekil, nakış iti· 
barile, Türk sanat tarihi nok· 
tai nazarından da büyük 
(önemleri) vardır. 

diğim zamanlarda bu tarihi 
memlekette birçok tedkike 
de~er mevzular buldum. 

Bu aziz yurd parçasının; 
çok eski zaınanlardanberi si· 
nesinde yaşattığı, birçok•bü
yüklerin, (ünlülerin) bıraktık· 
ları bir hayli asarın, bir kıs· 
mı meydanda, diğer bir kıs· 
oıı da Yunan işgalinde yan· 
mış, harab olmuş, bazıları da 
muhtelif medeni amillerle or· 
tadan kalkmış. 

Bu meyanda, bilhassa me· 
zarlıklardaki sayıları fazla olan 
tarihi ve kıymettar taşların, 
bakımsızlık yüzünden kırıldı· 
ğını, işe yaramaz bir hale 
gelmekte olduğunu, açılan 
yol, meydan, park gibi me· 
deni ihtiyaçlar dolayısile yer
lerinden kaldırıldığ-ını gördü · 
ğüm için önce; işe buradan 
başlıyarak mevcud mezar taş· 
larını, kitabelerini tcsbit et· 
meği düşündüm: 

__ _Mgl}j§BQ).Q_.( J{i j_ acWd..mr.; 
dolaştım. Buralarda bulabil
diğim, görülebilen, eski mezar 
taşlarının fotografilerini aldım, 
kitabelerini aynen yazdım. 
Meşahire aid olmamakla be· 
raber, yazılarının kıymetleri, 
taşlarının şekilleri, eskilikleri 
itibarile de kıymetli gördü
ğüm bazı mezar taşların fo· 
tograflarını, kitabelerini de 
alma~ı unutmadım. Mezar taş· 
!arının bazıları bulundukları 
mezarlıklardan (Muradiye) (1) 
müzesine nakledilmiş olduğun· 
dan bunların fotografını al· 
mak mümkün olamadı. Yal-
nız kitabelerini yazabildim. 

F otograflarını aldığım me· 
zar taşlarının hangi mezarlık-
larda bulunduklarını bildir· 
mekle beraber, mezarlarla mü· 
nascbetleri olan bazı türbele· 
rin de fotograflarını almağı 

ihmal etmedim. 
Man'5a mezar kitabelerini 

tetkike başladığım zamanlar· 
da, Kültür Bakanlığı müzeler 
ve (antikiteler) direktörü sayın 
Bay Hamid (Koşay) dan bazı 
izahat rica etmiştim. (Bay 
Hamid) bunu benden esirge· 
mediler. Kinderine burada 
borçlu olduğum teşekkürlerimi 
sunarım. 

Manisa Gaziokulu öğretmeni 
Kemal Özer 

* 

Trakya umumi m~fo• t;~lıği 

köy biirosu, bu nam alt nda, 
dt ğeri 2 kurıı,luk bi.. e~eri 

ysymıştır. Eseri haz rlıyan 
Edirne ipekçilık ve böcekçi. 
lik okulu direktörü Aıım Ay. 
kurttur. Eser, hakikaten kü· 
çük ve zengin bir kılavuıdur, 
Okuyunuz! 

Yani Adam 
17 4 üncü sayısı çıktı. Bu 

nüsha ile Anatolc Francein 
Episkürün bahçesi iliveıininl 
5 inci formasını veriyor. için· 
de kollektif tiyatro, Hamid 
için ne yapalım, çocuk bay• 
ramı, Alaka pedagojisi, Ruı· 
yadan dönüş, Yuıoslavya de
mir ve çelik, akıl hastalıkları, 

hayatın yazılan, Hamid anlı._· 
tine verilen cevaplar, iç, dış, 
sosyete kitap haberleri var· 
dır. Tavsiye ederiz. 

Trakya Dargi•I 
Trakya umumi müfettiıliti· 

nin çıkarmakta oldutu Der· 
ginin '8 inci sayısı, muhtelif 
ihtisas sahiplerinin ayrı ayrı 

mevzularda kaleme aldıklan 
zengin yazılarla intişar etmiştir. 

Karilerimize, Trakyadan çok 
şeyler haber veren bu eseri 
tavsive ederiz .. 
yvVuı' vv•• ...... - •y•-·. 

Mart, Niıan aylaranda Ço
cuk esirgeme kurumunun Ço
cuk bakım evinde (625) hasta 
çocuk muayene ve tedavi edil· 
miş, ilaçları parasız verilmiştir. 

23 Nisan çocuk bayramında 
(1250) çocuğa kıymetli hedi
yeler verilmiştir, (450) çocuğa 
elbiselik ve çamaşırlık kumaş 
tevzi edilmiştir, (100) çocuğa 
ayakkabı yapılmıştır, (3000} 
çocuğa şeker dağıblmıştır. On 
birer çocuklu üç aileye nakdi 
)ardımda bulunulmUflur. 

zarlığı, 10 - Yedi kızlar tür· 
besi ve kabristana, 11 - ~vu} 
paşa : Ayvazpaşa camii ve 
kabristanı, 12 - lbrahim çe· 
lehi camii mezarlığı, 13 -Hiki 
baba kabristanı, 14 - Şeyh 
camii ve (Köne) kabriıtanı, 
15 - Araplar : Huırevata 

!Jalkevi köşesi Pehlivan güreşi 
Çocuk esirgeme Kurumu 

genel merkezinin, Türkiye baş 
pehlivan müsabakası bu sene 
21, 22, 23 Mayıs tarihlerinde 
Ankara stadyumunda yapıla· 
caktır. Baş pehlivana (500) 
lira mükafat ile bir madalya 
diğer pehlivanlnra da (700) 
lira mükafat verilecektir. 

kar yağarken . kendimi evin 
arkasındaki bir uçuruma ata· 
rak hem o kadını, hem de 
kendimi kurtardım. Fakat ba· 
cağım kırıldı ve ertesi sabah 
bu köyün, benim ailemden 
çok iyilik görmiiş bir papazı 
tarafından kurtarıldım, başka 
köye götürüldüm ve 3,5 ay 
sonra şehre gidebildim. 

Muhtelif asırların, sanat ta· 
rihlerini yazmak istiyen mü· 
verrihlerin başvuracakları en 
büyük ve en mühim tarihi 
vesikalar gene bunlardır. Has· 
saten; ml!Zar taşlarının başlık
ları bu hususta tedkike değer 
eserlerdir. Milli serpuşların 
başka başka zamanlarda ne 
gibi durumlara girdiklerini 
bunlar delaletile ve kolaylıkla 
öğrenmek mümkündür. 

* * Ma nisanın iç ve dışındaki 
gezilen mezarlıkların isimleri 

camii mezarlığı, 16 - Türbe 
camii, türbesi, mezarlığı, 17-
Çatal kabristanı (2), 18-Ali
bey camii kabristanı, 19 -
Karaköy kabristanı, 20 - Beş· 
parmak dede mezarlığı, 21 -
Yukaraki lkilüle camii mezar· 
lığı, 22 - Dıt mahallede Hay
dar deresi mezarlıtı, 23- Ha· 
tuniye camii ( burada yalmz 
mütercim Rüıdü paşanın me· 
zan vardır ), 24- ( Müsellim) 
camii mezarlığı ( bir ana ha· 
lindedir ), 25 - ( Ulu } cami 
altında Kadiri tekkesi mezar
lığı, 26-Yeni cami mezarhtı, 
27 - Çakallar mezarbtı (hu
susi aile mezarhlldır ), 28 -
Çardak servi mezarlıtı (3), 
29-Garipler mezamğl, 30 -
Terzioğlu mezarlılı ve türbeai. 

h>.! - Bugün saat 17 de 
·•ıUze ve SPr • k . . 1 gı omıtelerı top· 
antısı vardır. 

2 - Evclce ilan d"ld" .... · h l e ı ıgı 

1 
a de, çocuk bayramı hazır· 

kkları münasebetile geri bıra
kılan (Spor ve çocuk) mevzulu 
d 0 nferans, 6 Mayısta saat 18 
he, Çocuk hastalıkları müte
t assısı Bay Ali Agah Dinel 
•rafından verilecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezinde pehlivanla· 
rın kaydına başlanmıştır. 

Rahmetli, bunu müteakıp 

ilave ederdi: 
- Su testisi, su yolunda 

kırılır! Çimdik 

Ben; yurdumuzun ço~ tarihi 
bir köşesinin (Manisanın) me
zar taş ve kitabelerini tedkik 
edip de bu eserciği meydana 
getirmeğe karar verdiğim za· 
man; muhtelif ilim adamları · 
mıza küçük bir yardımda bu· 
lunacağımı düşünerek sevin· 
dim .. 

Maniaya öğrelmenlıkle gel· 

1- (Ulu) mezarlık, 2-Paşa 
mezarlığı, 3 - Nişancı paşa 
camii ve medresesi kabristanı, 
4 - Alaybey camii kabristanı, 
5 - Çeşnigir camii ~abristanı, 
6 - Ayni Alibey türbe ve kah· 
ristanı, 7 - (Ulu cami), ishak 
Çelebi türbesi, 8 - Eski ve 
Mevlihane ve kabristanı, 9 -
(Ravak) Sultan türbe ve me· 

(l) Maniuda yf'nİ ıçılan milze
nin iımidir. 

(2) MaİlaDID art mesublı 
(3) Bu meaubk 7 P'lf84l.r 
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Yazan: M. Ayhan Karşıyaka konserleri ---Geçen Cumartesi akşamı 

iz ~ - ir sporunda 
son. vaziyet! 

Bu korsan kimdi? .. Acaba :safiye sultanl~~bir: 1 
alakası mı vardı?. Fakatb.ne münasebet •. ı ~ .... ------

Müzi" Severler Sosyetesinin 
bu seneki konserlerinin altın· 
cısı Karşıyaka kulübü salonun
da mümtaz bir dinleyici kitlesi 
önünde verilmiştir. Konsere 
fülüt, viyola ve piyanonun çal· 
dığı Leclan triyosile başlandı. 

Zevkle dinlenen triyodan 
sonra Celal Candaş refakatile 
Bellininin La Somnambulenini 
fülütle parlak bir şekilde çaldı. 

Son Ankaragüaü maçları, 
birincisi lzmir spor mehafilini, 
ikincisi matbuatı, üçüncüsü de 
halkı olmak üzere bir takım 
mevzular, hem de teessür uyan· 
dırıcı hadiseler karşısında bı
raktı. 

------
Kalbinde1 henüz do~muş bir 

aşkın verd iği tatlı bir saadet, 
bir rüzgar fısıltısı vardı. 

bu kadar fevkalade bir hadise 

- Allahım -diye tekrarladı· 
onu düşmanlarından esirge!.. 
Ona, büyük kalbi gibi saadet 
ver!.. 

yaratmak iktidarında mıdır. 
Hayır, zannetmiyorum.. Şu 
halde kim olabilir?. 

Mektubu saklamıştı . Altın 
çekici aldı \ e gene konsolun 
kenarında sarkan altın, yuvar· 
lak, yassı bir cisme vurdu. 

Rozita girdi. Hizmetçi kız, 
onun yüzünde, bütün bir kalb 
heyecanını görmüştü .. 

- Emredin Sinorina!.. 
- Bütün bunları, senin na-

musuna tevdi ediyorum, sen 
iyi bir kızsın Rozita!. Beni fe
na mevkide bırakma!. 

Hizmetçi kız, diz çöktü ve 
istavroz çıkardı: 

- Allah şahidim olsun Si· 
norinal.. Hatta ölüm karşısında 
kalsam bile, bana, bunları 
faşettiremezler .. 

- itimat ederim Rozital.. 
Bu faziletini bir hediye veya 
kıymetli bir şeyle satın almak 
istemem. Seni de kendim gibi 
düşüneceğim .. 

- Eminim güzel Sinorinaml 
Zaten benim h1ç bir ihtiyacım 
yok .. iltifatınızdan başka, esa· 
sen beş hizmetçi ml!aşı alıyo
rum ve ayrıca hediyelerinizle 
d 11111'..\:.'ı ı; nlı · "'Vl.'a'r' ..... .Ren.i "\ •• .b id 
sayenizde refah içindedir. Emir 
buyurursanız kahvaltınızı bu
raya getireyim .. 

- Getir, buraya getiri. Dı
şarıya çıkmak istemiyorum .. 
Bugün, odamda yapayalnız 
kalmak ihtiyacındayım.. Ziya
retçi gelirse, her kim olursa 
olsun, hasta olduğumu ve hiç 
bir kimseyi kabul edemiyece· 
ğimi söylersin .. 

- Peki Sinorinal .. 
Kiyara, kahvaltıdan sonra 

yalnız kalmıştı. Artık aşkı an· 
lıyordu. Kahramanlar sevmek 
tc ayrı bir şeydi.. Kalbinde, 
itimat1 gurur, haz ve aşk, elele 
vermişlerdi .. 

Fakat bunun neticesi ne 
olabilirdi!. 

Meçhul korsan, hem Türktü1 

hem de Müslüman!. 

Bu sualin de cevabı yoktu. 
Meçhul Korsan gittikçe, göz· 
lerinde esrarlaşıyor ve kalın 
bir perdenin arkasına düşü· 
yordu: 

Ne yapacaktı, neve karar 
verecekti? .. 

Ve birdenbire ona itimat 
edebilir mi idi? istikbalin neler 
hazırladığım nereden bilecekti? 
Kalbinde ona karşı duyduğu 
itimat ve gururun kendisine 
bir felakete mal olması muh
temel değil mi idi? Hayat ih
timallerle dolu bir şeydi. Öl· 
çüp biçmek lazım geldiğini 
o da anlıyordu. Fakat kalbi, 
böyle bir şey dinlemek iste· 
miyordu. 

Bugiin için yapabileceği şey, 
ancak sükut ve intizar olabi· 
lirdi .. 

- Evet, ileri gitmeğe gel-
mez\. Heyecanım geçsin de 
ondan sonra!. .. 

Yerinden doğruldu ve pen· 
cereye yaklaştı. Tam bu sırada 
Dokanm mükellef Gondolunun 
sahil kapısındaki merdivenlere 
dayandığını gördü ve geri 
çekildi. 

- istemiyorum -diye mırıl· 
.. • • , 1 r·· 

!erimden heyecan damlıyôr"":: 
Ve her şeyi, bağırarak itiraf 
edeceğim. 

Kendisini karyolasına attı 

ve uzandı .. 
Doka gelmiş ve saray mü· 

dircsi, Sinorinanın kimseyi 
kabul edemiyeceğini, istirahat· 
te bulunduğunu söylemişti. 
Doka asabileşmiş, fakat ses 
çıkarmamıştı. 

O gittikten sonra Rozita 
göründü: 

- Bir saniye için rahatsız 

ediyorum güzel Sinorinaml. 
Doka geldi ve gitti .. 

- Çok güzeli. Vakit öğle 
oldu galiba!. 

- Evet, yemeğinizi nerede 
yiyeceksiniz Sinorina? 

- Bahçeye nazır salonda .. 

rif ettiler? 
- Evet asil Dük!. 
Dük, bir kahkaha attı: 
- Şu halde nişanlım, miis· 

takbel saadetimizi tahayyül 
etmek için yalnız kalmak isti· 
yor demektir. Onu rahat bı
rakmak isterim. Kendisine hür
metlerimi söylersiniz. 

- Emredersiniz efendimiz! 
O gider gitmez, Rozita 

gene geldi: 
- Sinorinam, Dük te geldi 

gitti. 
Ne dedi?. 
Müstakbel saadetimizi 

tahayyül etmek için .. 
Kiyara derhal yüzünü bu-

ruşturdu: 
- Yeter Rozita, sus kızım!. 
- Peki Sinorina!.. 
Sevmemek, içte bir ıstırap 

ukdesi gibi mütemadi bir nef
ret taşımak ve buna mukabil, 
merasimin ve sureti zahirenin 
icaplarına uymak, ne zor şeydi? 
Hizmetçi kız çıkmıştı.. Kütüp-
hanesine yaklaştı. Bir Latin 
şairinin eski ve güzel bir ese· 
rini indirdi. Bu manzum eser, 
sadece aşkı anlatıyordu .. 

- Sunu var -
------

Konserin ilçüncü numarasını 
Ferid Hilminin Bay Rozati ta• 
rafından çalınan piyano Sonatı 
teşkil ediyordu. Ferid Hilmi· 
nin bu çok beğendiğimiz ve 
cidden takdire değer bir kud· 
retle kompoze ettiği Sonatı 
san' atkar piyano hocası tara
fından mükemmel bir tarzda 
çalındı ve çok alkışlandı. 

Konserlerimizde genç kom
pozitörlerimizin kıymetli eser· 
lerinin de yer almağa başla
ması memleket namına cidden 
iftihar edilecek bir hadisedir. 

Konserin ikinci kısmında 
Bayan Mihtcr Çelebi, Moıarm 
ikinci fantazisile Humelin Ron· 
dosunu kendisine has anlayışlı 
ve Santimantal çalışısile bize 
dinletti ve çok takdir edildi. 

Hamdi Akayın kemanla ve 
piyanoda Rozatinin rdakatile 
güzel bir şekilde çaldığı Drd· 
!onun serenadı ve Dvornkın 
Hümorosguenden soma iki 
piyano ile Bayan Kasano ve 
Mihter Çelebi tarafından icra 
edilen Vcberin Konzertstijchü 
dinleyicilerin çok alkışlarını 

Kan al yol ile 
Moskovaya gelen vapurlar 

topladı. 

Bu güzel esenn bıraktığı 
iyi tesirlerle dinleyiciler ku
lüp salonundan ayrılırken hcr
\·,..c;in hu vibi konserlerin da-

Moskova, 3 (Radyo) - Halk 
'Yeni :\.rıhm hüv~k kanaldan lVlOSKovaya ~aoar g t:ıt:ıı ~ a · 

purları, parlak merasimle kar
şılamış, büyük tezahürat ya
pılmıştır. Bayraklarla süslen
miş olan Stalin, Voroşilof ve 
Kalenin adlarını taşıyan üç 
vapur Moskova şimal limanına 
girmiş ve yeni istasyon önün
demirlemiştir. Kanal işçilerile 

vapurları yapan müessesenin 
işçileri merasimde hazır bulun
muşlardır. icra komitesi reisi 
ile diğer birçok erkan, bn ka
nalın büyiik ehemmiyeti hak· 
kında nutuklar irad etmişler· 
dir. 

Brükselde nümayiş 

ha çok olmuını temennı et-
tiği hissolunuyordu. Bize te· 
miz, güzel konserler dinleme· 
ğe fırsat veren Müzik Severler 
Sosyetesini tebrik eder ve bu 
yolda daha çok muvaffakıyet
ler kazanmalarını dileriz. 

Onural 

B. Baldvin 
28 Mayısta çekiliyor 
Londra, 3 (Radyo) - Man

çester Gardiyan gazetesine 
göre, Baldvin hükumeti 28 
mayısa doğru istifa edecektir. 

Yeni kabinenin Nevil Çem
berlayn tarafından tesis edile
ceği kuvvetle söylenmektedir. 

Mareşal Blumberg 
Romaya 25 Mayısta 

gidecektir. 

1 - Federasyon riyaseti, 
geçen haftalara aid maç ha· 
sılatı üzerinde bir takım dil· 
şüncelerle, mıntaka heyetine 
verilmiş olan saha idare key· 
fiyetini kendi üstüne aldı. Hat· 
ta reis bay Sedad Rıza bu iş 
için lzmire kadar geldi. Her 
ne suretle olursa olsun mın
taka heyetine karşı bir takım 
menfi manalar taşıyan bu ha· 
reket, heyeti umumiyesi itiba
rile, bütün İzmir spor muhitini 
de rencide edebilir. Bölgenin 
başında, doktor Hüseyin Hul
ki gibi, bu memleketin cidd'!n 
faziletli, temiz, sevilmiş ve 
kendisine her zaman, her sa
hada güvenilebilecek bir ar
kadaş vardır. Bu iş, ya doğ· 
rudan doğruya federasyon ta· 
rafından, yahud da mıntaka 
tarafından idare edilirdi. Bunun 
hem böylesi, hem şöylesi olr.t· 
maz. Çünkii dayandığı kapı, 
itimadsızlık yollarına çıkar ki, 
hakikaten, müsamaha ile kar-
şılıyamaz. 

2 - Gazetelerin serbest du
huliye hakları da bir laübali
liğe uğradı. Kendi bünyesinin 
taşıdığı olgun haysiyeti ve iz· 
zeti nefsi bilen matbuat da 
onlarca malum ve yazmak is· 
temediğimiz mukabelesini yap
tı .. Hatta, maçlara tesir ya-
oacak kadar .. 

3 - Halk ogün Alsancak 
sahasında, sivil giyinmiş be-
lediye memurları da görerek 
hayretten hayrete düşüyordu. 
Hangi sebcb ve keyfiyetin 
bunu tevlid etliğini sorup araş· 
tırmıyacağız. Fakat belediye 
memurlarının kişeye konması, 
hataların en büyüğüdür. Bu 
ciheti de doktor Behçet Sa-
lih Uz araştırmalıdır. 

Diğer bir nokta da şura· 
dadır: 

4 , fa~ ıe 936 

Doğanspor 

3 -2 ,;;,ğffıp oldu 
Ankaragi.icü, pazar günü 

Doğansporla oynadı ve 3·2 
galip geldi. Doğanspor, bQ 
netice ile herkesi hayrete dü
şürC:J, denilse yeridir. Çünkij 
Üçokspora nazaran kısmen 
daha incisamlı olduğu için 
başka netice bekleniyordu. 
Halbuki bilhassa defans, bi\a .. 
kis berbat bir oyun çıkardı, 
Muavin hattı hiçbir isabetli 
geniş, tutuş veya vuruş yapa• 
madı. Muhacim hattı da, bi· 
rinci haftayımda sırtısıra gelen 
bir yığm ftrsatları, çember 
altına aldığı Ankara kalesi 
dibinde öldürdü. Ankara ise 
bir gün evelkine nispetle da· 
ha iyi, daha canlı oynadı ve 
hiç yorulmadı. Bu son kısım, 
bilhassa kayda değer. 

Doğansporun gollerini biri 
birinci, diğeri ikinci devrede 
olmak üzere Hakkı çıkardı. 
Misafir takımın ikinci golü 
ofsayttandı. Bunu, hakem Bay 
Said Selaheddin görmedi ve 
oyunu tam bir ahenk ve sa· 
mimiyet içinde idare etti. iz. 
mir halkı da, takımı mağlup 
vaziyete düş\iren bu gole rağ· 
men, hakemin dürüstlüğünden, 
isabetli kararlarından ve bunu 
görmediğinden emin olarak 
kendisini alkışladı. 

Son atyarışları 
Çok alakalı oldıı 
Muhasebeihususiyenin yıllık 

bahar at yarışları pazar günii 
Kızılçullu koşu sahasınd~ y~· 
pılmış ve bu suretle lzmır 
bahar koşuları sona ermiştir. 
Koşu sahası, çok kalabalıktı. 
Seyirciler arasında Vali BaY 
Fazlı Güleç ile müstahkeıTl 
mevki kumandanı General 
Cürhandd:n:de bulunuyorlardı· 

Tay deneme koşusu olall 
birinci koşuya yerli1 saf kail 
ve yarım kan Arab tayları 

girdi. 600 lira ikramiyesi bu: 
lunau bu koşuda birinciliğ1 

Uysal, ikinciliği Dicle, üçün· 
cülüğü Banan kazandı. 

İkinci koşu ilkbahar koşusll 
idi ve handikaptı. İkramiyesi 
500 lira olan bu koşuya dörf 
ve daha yukarı yaştaki yerli 
saf kan Arap ve yarım kail 
Arap atları girdi. Necip bİ: 
rinci, Öncü ikinci ve Benh 
Boz üçüncü geldi. 

Bundan başka, kendisi nişanlı 
idi ve, sevdiği erkek te, Ve
nediğin düşman tanıdığı bir 
insandı. Binaenaleyh, aşkı, da
ha ilk ağızda bir takım miiş

küllerle, hatta imkansızlıklarla 
karşılaşıyor, demekti .. 

Perdeleri açınız ve saray mü
diresine: söyleyiniz, sofrada 
bulunsun, kendisi ile konuşa· 

cağım.. • 
- Emredersiniz Sinorinal 
Yemekte, dilber Venedik 

kızı, müdireden bir takım he
saplar sordu ve bu sualler, 
sanki bir ayrılığı, bir tanışmayı 
hatırlatıyordu. 

Brüksel, 3 (Radyo) - Oün 
Brükselde büyük bir nümayiş 
yapılmıştır. Sabık muharipler· 
den mürekkep 10,000 kişiden 
miirekkep bir kalabalık umu
mi affın bazı ahkamını pro· 
testo etmişlerdir. 

İtalyan 
Alman sanayii 

Berlin, 3 (Radyo) - İtal
yan sanayi müesseseleri komi· 
tesi, Kont Valisinin riyasetin
de ve Alman sanayi erbabile 
bir konferans akd ve iki dev· 
let sanayi müesseselerinin biri 
birini takviyesini müzakere 
ve tedkik etmi~tir. 

Belgrad, 3 (Radyo) - İste
fani Aiansının tebliğine göre, 
Almanya Milli Müdafaa Ba
kanı Mareşal Blumberg, 25 
Mayısta Romayı zıyaret ede
cektir. 

Dr. Şaht 20 Mayıs
ta Parise gidiyor. 

İzmir spor idare teşkilatında 
bazı değişiklikler olacakmış .. 
Muhtemeldir, onu bilahare dü
şüneceğiz. Fakat şayed futbol 
ajanhğı da buna dahilse, he
men söyliyclim ki, günde as
gari 5·6 saat etüd, çalışma 

ve konuşma istiyen bu işi, 

İzmirde başaracak tek kimse 
"yoktur. Her kim çıkarsa çık· 
sın , netice bugünkü veya dün
kü olacaktır. lzmir münevver
dir, idarecileri vardır. Fakat 
hepimizin birer hususiyeti, 
alfıkası, hatta sempati veya 
antipatisi de, keza hep bera· 
ber itiraf edelim, vardır. Sa
niyen bu ajanlık fazla alaka, 
fazla çalışma, fazla zaman is
ti yen bir teşekküldür. Buna 
hahiş gösterenler olabilir. 
Fakat ne hüsnüniyet, ne de 
böyle bir şiddetli arzu mak-

İzmir büyük koşusu üçüne~ 
koşu idi, halis kan İngiliı 
atlarına mahsus olan bu kO' 
şunun ikramiyesi 1200 lir' 
idi. Tomru birinci, Kazbada~ 
ya ikinci ve Restoaka üçüncU 
geldi. 

Dördüncü koşu Buca koşll' 
su adını taşıyor ve handikaptı 
500 lira ikramiyesi buluoS~ 
bu koşu yerli yarım kan lngi1İ1 
at ve kısraklarına mahsustıl 
Ceylan birinci, Bayburt ikin( 
ve Alemdar üçüncü geldi. 

İçine, garip hir kırıklık düş· 
müştü . Saatler geçiyordu. Yu· 
muşak, geniş karyolasının ve 
kuştüyü yatağının üstünde, 
uyuşmuş gibi uzanıyordu. 

Birdenbire kendi kendine 
sordu: 

- O, annesinin Venedikli 
bir kadın olduğunu, ayrı bir 
babadan doğ·an kız kardeşi · 
nin de Osmanlı saltanatında 

rol oynıyan bir kadın olduğu· 

nu söylüyor .. Bu, kim olabilir! 
Yirmi sene evel, evet, bir Va
linin kızı olan Bafoyu Türk 
korsanları ele geçirmiş ve Os
manlı padişahı sarayına götür· 
müşlerdi. Onun şimdi, bir pa
dişah karısı oldui?'unu da bili· 
yorum. Hatta adı Safiye imiş. 
ı=" .. I...,• ....... ;; .. ,. ... \.. .. •? Tcuıa..liif 

Odasına henüz taşınmıştı ki, 
nişanlısı Dük Françeskonun 
sesını duyar gibi oldu ve 
titredi: 

- Kahkahası bile sahtelikle 
dolu! 

Diye mırıldandı.. Galiba 
müdire ile konuşuyordu. Fil
hakika Dük, nişanlısının ken
disini kabul etmesi için rica 
ediyor. Müdire; 

- Aldığım emirden başka

sını yapamam muhterem Dük! 
Nişanlınız bila kaydüşart bu 
emri vermiştir. Hatta, Doka 
hazretleri de aynı cevabı al· 
mışlar .. 

Diyordu .. 
- Y ~ tf şıım~lc nnlcR dA tes· 

15 Temmuzda aynı esas 
dahiliude, Venedikte iki taraf 
murahhasları bir konferans 
daha aktcdcceklerdir. 

İngiltere kupasının 
final maçı 

Londra, 2 (A.A.) - Venb
lay stadında 92000 seyirci hu· 
zurunda lngiltcrc kupasının 
final maçı Sunderland ile 
Preston Nordhund arasında 

yapılmış ve Sunderlanc 3- 1 
kazanarak İngiltere futbol ku
tH\ sammvonu olmuştur. 

Paris, 3 (Radyo) - Paris 
sergisindeki Alman paviyonu
nunun küşad merasiminde ha
zır bulunmak üzere İktısad 
Nazırı ve Rayişbank umum 
müdürü B. Halmar Şaht, 20 
Mayısta Parise gidecektir. 

Sefirler ava gittiler 
Belgrad, 3 (Radyo) - Yu

goslavyanın en yüksek dağı 
olan Vendiğe Yugoslavya or
man ve Maadin Nazın Bay 
Pankoviç tarafından tertip edi
l<'n ava Türkiye, Romanya ve 
Yunanistan büyük elçileri işti

rak etmişler, çok güzel v<tkit 
geçirmişler ve gördükleri fev
kalade latif manzaraları be-
.2-enmişlerdir. 

sadı temin edemez. 
Bize öyle geliyor ki, spor 

teşkilatımıza hakim olan ama· 
törlüğe rağmen, buraya mu· 
al!im diyerek maaşlı VP. işin 

tekniğini bilir, yani ihtisasını 
yapmış insan getirilmelidir. 
Yoksa, kim gdirse gelsin ve 
nasıl çalışırsa çalışsın, husu
siyetlerini yakından bi ldiğimiz 

bu muhitte, gene eski şart

larla çalışacaktır. 

Alakadarların bu cihet uze
rinde ehemmiyetle nazarı dik· 
katlerıni cclbcderiz. 

Yerli yarım kan İngiliz ta) 
!arına mahsus beşinci ko~ 
9 Eylül ko~usu ve ikramiye~ 
600 lira idi. Şengün birin't 
liği, Sevin ikinciliği, ŞiınŞt' 
i.içüncülüğü . aldı. 

Sipahi ocağı koşusu oJıf 
altıncı koşu yerli saf kaıı !; 
giliz taylarına mahsus ve 1 

ramiyesi 600 lira idi. Taşr 
nar birinci, Boylan ikinci ' 
Girgin üçüncü geldi. 

1 
Halk, güzel bir havada irı' 

pılan son hafta koşuları 
büylik alaka göstermiştir. 
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'Büyük Hala" 
ve ''Sürtük,, .... __ _ 

- Başı 2 nci sahi/ede -
Hamdi Nüzhet Çançar 

delik muharrirlerin gıpta ede
ceği kadar velUt bir muharrir
dir. Hemen her gün bir iki 
gazeteye birer hikaye ve tef
rika yetiştiren, cömerdliğini 
mecmualara kadar Sbrpiştiren 
bu arkadaş bütün bu yorucu 
ve yıpratıcı meşgaleler arasın
d~ çok fazla ihtimam, çok 
yuksek bir titizlik ve o nis
pette de hayatın her şekline 
vukuf istiyen sahne eserlerine 
de ayıracak bir vakit bulabili
yor. f ptizale düşmeden bu 
kadar çok eser verebilmek 
hepimizin ağzını suJandıra· 
cak muvaffakıyettir. 

Sürtük kendi şehrinin 
b"' .. . utun girdi, çıktısını, her biri-

nlı kendi elife koymuş gibi, bi
{n tırnağının ucuna kadar bir 

1 
stanbul çocuğunun kalem eğ
~nccsi kabilinden bir eser 
bır hafif fakat oturaklı ko: 
m d" e ı .... 

t k 
~~hmud Y esarinin sahne 

e nıtınc he · · d k f 
1 

P•mız en fazla va-
r' d~ duğunu eskidenberi bi-
_ ır ım. Yalnız onun İstanbulun 
ıç, hayır dip hayatına bu ka-
~:r Y~~ından, bu derece için· 
r n nufuz etmiş olduğuna ih-
ımal vermezdim s··rt""ğ'" 
ağz · u u un 

l 
ına koyduğu dile lstanbu-

un en fiy k ı .. k a a ı, en afıh çap· 
ını hile ancak d"I" . b·ı· f ı ını ısıra ı ır. 

~an azıcık hayalperest olsa 
a cta evin erkeği ile müellif 
arasında bir hayat karabeti 
aramaktan kendisini alamı· 
Yacak. 

~İrinci perdede Sürtük sah· 
nesı biraz lüzumundan fazla 
uz_un ve bilhassa izah edile· 
tnıy~celc derecede hareketten 
ına tum 2örünmekle beraber 
eser he t• • • .• h. ye 1 umumıyesı ıtıbarile 
b~f te fena değil... Yalnız 

ı meın neden son perdenin 
son sahnesi bana b" 1-
zum 'b• ıraz u-suz gı ı göründü. 

Y ~sarinin yerinde olsaydım 
::erı ~ürtüğün çıktığı yerde 

bl't• .çı tığı andaki sukutile 
lrlrd" Jk b k ım. i tarafın sakinane 

akışları arasındaki o ayrılık 
o ad· . b 
malik a~ genış ir belagate 
•1• lcı... Ona başka birşey 
ı ave t k k"" e me adeta bir nevi 
ufroluyor. Finalin hu lüzum-

:u~ ~ahnesi eserin hakkı olan 
es;ı bi~az azaltıyor gibi ... 

B. ~ınsıl cidden çok güzeldi. 
ır ık· 

tı d ı senedir temaşa haya-
nd~n uzak kaldığım için mi 

ne ır Ş h. . . . e ır tıyatrosu artistle-
rını ç k 
le . 0 geniş hatvelerle iler· 
mış buld H um. 

rol" ·dl<ernal yalnız akşamki 
un e d ğ'I f ' hayat e ı , akat san at 

olgun•n:~ da çok yt>tişkin, çok 
oenç ır. kemale ermiş. Bu 
o artı r 
ken sah s 1 takip eder· 

ned k" •rtık bir h e 1 seleflerine karşı 
88 asret duymuyoruz. 

h Yan N . 
ayattaıc· eyyıre Sürtüğün 

bariz h~~t,ckarnülünü o kadar 
b .. \ •rla 1 ..J d k" u yuksek 

8 
, can an{our ı ı 

d 

' 

. an at ltvh .. .. 
e >enım takd· ası onun· 

vallı kalıyor. •rlcrirn pek za· 

-. ~mdi_Nüzhet Ç 

il -~ ava N_azırının 
l< ... tef tışleri 
aglıyari 3 (R d 

Ya Hava N' ~ yo) - lta-
G ezareh .. 

. Vale b musteşarı 
tur. G uraya vasıl olmuş-

eneral Val h 
esscsatı f . e ava mü-
h nı te tış t . ava k e mış ve yeni 
llıcra · a~argihının temelatma 

sıınınde b 1 
Yare il R u unmuş, tay-

e omaya dönmüftür. 

Roma konuşmaları 
- Başı 7 inci sahi/ed" -
Ncuratbın şerefine bir ziyafet rn· 
rilecel:tir . 

Yann sabah da kral Viktor 
Enıanuel tarafından kalıul eı1ilccck, 
yarın akfam Villa l\Iadamade Kont 
Ciyanonun vereceği ziyafetle bulu· 
naf·aktır. 

Baron \'on Neurath çarşanıba 

günü [yarın( akşamı Berline döne
cektir. 

Homa, 3 [Had)o} - lınlya 
Başbakııoı B. Mussoliui, Almanya 
Hariciye 'azın Von Neurntlıı sa
bah \'C ak~am iki defa kabul et• 
miş ve 1tolya ile Almaııyanıu, mer· 
keu Avrupada ve Balkanlarda alil· 
kadar olduklan meseleler etrafınıla 
konuşmu~ıur. 

İki yüz sene evel 
Tekirdağında ölen Macar 

kralı Rakoçin heykeli 
dikildi 

Budapeşte, 3 (Radyo ) -
Kral Naibi Amiral Hortinin 
önünde, iki yüz sene evel Te· 
kirdağmda ölen Macar kralı 
Rakoçinin heykelinin açılma 
merasimi yapılmıştır. Türk!ye· 
nin Peşte sefiri B. Behiç, 
heykele bir çelenk koymuştur. 

Bu münasebetle Macar Ha
riciye Nazırı, Türkiye elçisi 
şerefine Hariciye nezaretinde 
mükellef bir ziyafet vermiş, 
Macar kralı Rakoçiye Türk· 
!erin iki yüz sene evel yap· 
tıkları büyük yardım şükranla 
anılmıştır. 

Fransada 
Sosyalistlerle komUnist

ler birleşiyor .. 
Paris, 3 (Radyo) - Komü

nist partisi, Maten gazetesine 
göre, sosyal demokrat partisile 
birleşmek üzeredir. 

Bütün maden müesseseleri 
komünistlerin elinde demektir. 
Komitern, komün~st ve sosya· 
list olmıyan amelenin müessc· 
selerden tardedilmelerini em
retmiştir. 

Dalmaç /adaki ba. 
taklık/ar 

Belgrad, 13 ( Radyo ) -
maçyadaki bataklıkların kuru· 
tulması için mühim kararlar 
alınmışhr. Huzor bataklığı 7 
milyon dinar, Himoski gölü 
on yedi milyon Dinar sarfile 
kurutulacak ve bu suretle 20 
bin hektar arazi meydana 
çıkacaktır. 

Bayan Simpson 
Londra, 3 (A.A.) - Mah

keme bugün Bayan Simpson 
h~kkında kocasından ayrılma 
hukmünün katileştiğini ilan 
eylemiştir. 

Göring 
Berline vasıl oldu 

Berlin, 3 (Radyo)-Ge l c·· . nera 
orı~g ve zevcesi ltalya se· 

yahatınden dönmüşler ve Ber
line vasıl olmuşlardır. 

lspanağ1n fazileti! 
Nasraddin hocanın bamya

sının fazileti kalmadı artık! 
Çünkü diğer sebzelerin binbir 
türlü fazileti varmış ve bunlar 
birer, birer meydana çıkmak
tadırlar. 

Japonyada, maruf bir dok· 
tor olan Kukuzi Yisida, ispa· 
nağın çok faydalı bir gıda ve 
hatta bir ilaç olduğuna kani 
imiş; bu sebeple vakitlerden
beri günde üç kilo ispanak 
yimekte ve başka hiçbir şey 
yimemektedir. Bu garip diyete 
girdiktenberi Japon doktoru 
8,285 kilo ispanak yimiştir. 

Acaba, bu adamcık kişne
mek hevesini henüz kendisin
de duymuyor mu? 
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100 Saylav 
· · se.cecekler , 

Lahay, 3 ( Ra,dyo ) - - 25 
Mayısta mP.bu~p~ inti~abatı 
yapılacaktır. Bu meclis için 
100 saylav seçilecektir. _._ ___ _ 

Bergama nıahkemei asliye 
hukuk reisliğinden: 

Bergamanın Selçuk mahal
lesinden boyracıkh Emin kızı 
Vesile taraf andan poyracık kö· 
yünden Uşnklı lbrahim oğlu 
lbrahim aleyhine açılan boşan-

ma davasından dolayı yapılmakta 
olan mahkemede müddeialey
hin beş senedenberi gaybubet 
ettiği ve nerede olduğu biline· 
mediği cihetle davetiyesinin 
tebliğsiz iade kılınmış oldu· 
ğundan mahkemece tagayyüb 
etliği anlaşılan mumaileyhe 
tebliğatın ilanen icrası zım· 
nında duruşma günü 21-6-937 
tarihine rastlıyan pazartesiye 
bırakılarak mumaileyhin vakti 
mezkurde mahkemeye gelib 
veyahud bir kanuni vekil gön
dermesi lüzumu karar altına 
alındığı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 1348 

lzmir belediyesinden: 
1 - Beher metro murab

baı iki yüz kuruştan bin altı 
yüz on lira bedeli muhammen
le 63 sayılı adanın 80) metro 
murabbaındaki 27-28 sayılı 
arsalarınm satışı başkatiplik

teki şartname veçhile 21151937 
Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için yüz yirmi 
lira yetmiş beş kuruşluk mu
vakkat teminat makbuw veya 
banka teminat mektebu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Beher metro murab· 
baı iki yüz kuruştan sekiz yüz 
beş lira bedeli muhammenle 
63 sayılı adanın 402 buçuk 
metro murabbaındaki 29 sa· 
yılı arsasının satışı başkatiplik
teki şartname veçhile 21/5/937 
Cuma günü saat on altıda 

açık artırma ile ihale edile· 
cektir. iştirak için altmış lira 
otuz sekiz kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge· 
linir. 4 8 12 15 5253 
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NEOl(ALMIN·A 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 

ağrıları, Artritizm 
• .• ~. ' ' • ı. ~. ~ • • • . • ' 

Lise atletizm 
bayramı 

Erkek Lisesinin hazırlamış 

olduğu atletizm bayramı, önü· 
müzdeki Pazar gününe tesadüf 
etmektedir ve Alsancak saha· 
sında verilecektir. Üç aydan
beri devam eden hazırlıkların 
sonu alınmış gibidir. 
O gün için muhtelif jimnastik 
hareketleri, atletizm müsaba
kaları vesaire yapılacaktır. 

Devlet Demiryollarından: 
Çivril istasyonu civarında kain ve enkazı Ekber şaha zemini 

idaremize ait bulunan binanın 45 metre murabbaı arsası 13-5-
937 perşembe günü saat 15 te lzmır Alsancak 8 inci işletme 
binasında açık artırma usulile üç sene için kiraya verilecektir. 
Muhammen üç senelik kira bedeli 12 liradır. isteklilerin 9o 7,5 
nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan vesikalar 
ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair be
yannamelerle muayyen vakitte Alsancakta 8 inci işletme ko· 
misyon reisliğine müracaatları lazımdır. Şartnameler Çivril is
tasyon yazıhanesinden ve komisyondan parasız alınır. 30-5 1326 

Çeşme Ziraat bankasından: 
Çeşme Ziraat bankasının ılıcadaki dört oda bir salon bir 

nıutbak bir çamaşırhane 160 metre murabbaında avlusu müş-

Bütün dünyaca tanınmış 
temil banyolu evin 1/6 937 tarihinden 1/10/937 tarihine ka
dar dört aylık icarı 28/4/937 gününden itibaren 21 gün müd
detle açık artırmağa çıkarılmıştır. Sürülen pey haddi layik gö-

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

Ege mmtakası 
acentası Peştemal
cılarda 77-79 Nu
marada Siemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. 

rüldüğü taktirde 18 151 937 pazartesi günü saat 16 da iha
lesi yapılacağından taliplerin Çeşme Ziraat bankasına müraca· 
atları. 4 8 12 16 1343 

lzmir kadastro komisyonun
dan: 

ikinci Karantina mahallesinin iskele caddesinde 56 kapı 46 
tailı şimali Letafet sokağı, garbında hazineye ait arsa, cenubu Ha
tice vesaireye ait ev ile çevrili kargir ev Avusturya: Macaris· 
tan tebaasından lstelyo ve karısı Sofyadan kalma olarak hazi· 
ne adına kadastrolanmıştır. Bu yerle alakadar veya bu yer 
üzerinde aynı bir hakkı olan kimse varsa ilan tarihinden iti· 
baren iki ay içinde ellerindeki vesaiklerile lzmirde Saçmacı 
hamam sokağında 20 sayılı binada lzmir mıntakası kadastro 
komisyon veya müdürlüğüne müracaatları 2613 sayılı yasanın 

1 
M. TEVFiK BA YKFNT ~~2· 

' 1 
hükümlerine göre ilan olunur. 1355 

~ lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi ~ 
Halkapıoar Kumaş Fabrikası 

••• 

Sağ0am9 ~aırü'if v~ lYClY~~lYlır 
Y.E)if YAl'TIRACACI ilZ ı.ı.nısru.ım tı.:JN BU l'ı!Al\tLLATI TERciH 

S f l •. Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi a lŞ yer erı. Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMİR oğlu 

Pamuk Mensucatı Türk Anonim Şirketi 
ŞiRKETiN IERKEZ \?E FABRIKASı IZMIRJ>E IJAJ..KAPINARDADJR - l"ERLI J>.AMUCU rnAN AT, TAYYAilEJ 'KÖPEK.BAŞ, m:ClnME ·, GE)' IK 

VE LEYI.!PK MARg.AJ.,AlUNI HA\ J mm EVJ KAP01' BEZi iMAL EYLDIEKTE OLCP M.AI.LAIU AYJlUPAl't il AII\1 T1P IENSUCATI A FAiKTiR 

Telefon 2211 ve 3067 ••• Telgraf adresi: Bayrak İzmir 



Sayfa 8 ANADOLU 4 l\fayıs 936 

FratelliSperco~~--·--------------------------------·· 
inhisar 

Vapur Acentası 1 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

SiS "GANYMEDES,, va· 
puru 20 Mayıs 1937 de bek
lenmekte olup AMSTERDAM, 
ROTTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yükleyecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINfEN KUMPANYASININ 

M/S "ERLAND,, motörü 
28 Mayıs 937 de beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN· 
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. ---SERViCE MARITIME RU· 

MEN KUMPANYASININ 
S/S "SUÇEAVA,, vapuru 

19 Mayıs 937 tarihine doğru 
beklenmekte MALTA, MAR
SIL YA ve CENOVA liman· 
lları için yolcu ve yük kabul 
eder. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişiklil(lerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 

A z 
Piyasaya çıktı 

... • • • 1 ~ • • ' .. • • l • ı' l',: . ,.:.. ~.,. : ...... -· ' . .."' 

DAiMA 
• 
1 N C: E 

Toptan satış yeri; 
.Birinci Kordon inhisar

lar baş müdürlüğü 
ambarı 

Toptan fiatler; 
Mutfak tuzları: 50 kilo
luk cuvalda kilosu: 4 KU 
RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta (1 ve 1 /2 kilo
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUŞ 02 SANTiM 

DAiMA 
KURU 

' • ' • ..-- ~ \ • : ... J . ~ , ~ i. * .• . )~ • • f 11t 111111111111111111111111il11H1111111111111111111111111111111111 ll l l lll l lll il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I 111 l l l l l il l l l l l l l l l l l lll il l il l l l l l l l l l il lll l il" ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. = Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri - Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plan başladı 

Telefon: 4142/4221/2663 = -
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Olivier ve Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Dr. Demir A li = 

"BELGiON,, vapuru 13 ya· 
hut 14 Mayıs beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları ıçın 
yük alacaktır. 

"TURKIA,, vapuru 28 ya· 
hut 29 Mayısta beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları ıçın 
yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 20 Mayıs beklenil
mekte NEV·YORK limanı 
için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

UMUMi DENiZ ACENT A· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rıca 
olunur. 

Riz binasında No. l 66 
Telefon : 3171 ................... 

Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla muteharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha· 
iz değirmen acele ve ehven 
fiatle satılıktır. 

-

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

''LlMİNSTER,, vapuru 29 
Nisana doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA,, vapuru 10 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük alacaktır 

PiRE AKTARMASI, SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 7 
Mayısta NEV-YORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 21 
Mayısta NEV-YORK ve BOS· 
TON için PlREden hareket 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 2 

Mayısa doğru bekleniliyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
,,JESSMORE,, vapura 9 --

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

1111111111111111111111111111111111111111111111il111111 ,1 .... -. ........................... . 
Gazi Bulvarmda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

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

asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur . 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 

Şürekası 

lzmir mıtakası kadastro ko-
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 misyonundan: 

!llJllJllllllllllllllllllllllhı. Doktor .. ılfllllllllllllllllHIUlllllll Oğuzlar eski Gaziler mahallesinin havuzlu çıkmazında şark 
= A K ı T = ve cenubu Devlet demiryollarının idaresinde Maliyeye ait şi· 
~ • ema onay _ ~end!fe~ istasyonuna ait arsa şi":1alinde lbrahi.m ve. Mustafay~ 
= Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları - aıt kargır ~v bulunan arsa senetsız olarak Kosıme~tıden kalıntı = B • • • S f M h = olarak hazıne adına kadastrolanmıştır. Bu yerle alakadar veys = ırıncı ını uta assısı = bu yer üzerinde ayni bir hakkı bulunan kimse varsa ilan tari' 
= (Verem ve saire) = hinden itibaren iki ay içinde ellerindeki tasarruf vesikalarile 
_ Basmahane ietasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ında 30 sayılı - ( = ev ve muayenehnoellinde sahalı saat 8 den ak~am saat 6 ya ~ birlikte zmirde Saçmacı hamam sokağında 20 sayılı binadtı 
~ kadar hastalarım kabul eder :; İzmir Kadastro müdürlüğü veya komisyonuna müracaatları lii·4 
• llllllllllllllllllllflllllllllllllllf llllllllllllllllllllirHll Tele/on: 41 !J lllllf~ !ti\!:mu 2613 sayılı kanunun hükümlerine göre ilan olunur. 1 ~ lzmirde Kestane pazarın· 

da 22 numarada makineci 
ve tornacı Raşid ustaya Pu·· rı·en Şahap Tesiri.tabii, e(siz bir müshi!dir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' 

1
. m.ür.ac•a•at •. ____ ... reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiy e ederler. 


