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Kamutay 
Büdçe müzakerelerine 

günlerde başlıyacak 
bu 

Başvekilimiz Londra yolunda 

Generctl ismet Inönü, dün 
Londraya hareket etti 

Atatürk 
15 senede 7,5 milyon lira 

Dün Mareşalımızla 
konuştular. 

Vilayetimizin mühim 
turistik yolları 

Bu mühim proje, k<ınun layihası 
Ankara, 5 (Hususi)} 

Atatürk, bugün Genel Kur

may Başkanı Mareşal Fevzi 

Ba k ·ı · • h k • - J - - • Çakmakla uzun müddet gö-
Ş Ve ı ımız, are etınaen evel Perapalasta in- rüşmüşlerdir. halinde. Kamutaya verildi 

giliz sef irile uzun müddet konuşmuştur '- y kralı .J 
k •. 

1 
• unan 

HusuE<i surette alı.lığımız Lir 
hııbere giire, Jzınir vilii)eti tarafm· 
dıın hirkaı; ay e\d, Lfitün lzoıir 

vilayeti tııriııtilo yollıırı cır:ıfımla 

hükumete teklif edilen proje, lıü· 

kuıneıçe de l<'tkiktcn sonra ,\Iilkt 

1 G. ismet lnönü 
tanbuJ .. I 

gi ' ,, 11 uı;u"iJ Tar 
Yıne nıerasi . d ,. 

re (..-.. d rnın •• Lulunınak üze. 
..... n raya · ı 

kan11nız l gıc ecek olan Ba,ba. 
d smt>t tuh h .1 eki zevat 1 onu ı c refakatin· 
diler. ' JUgilıı Ankaradan gel· 

BaşvPkilinıiı. H 
\ tınunıJ~ nı . ' 8

) darpaşa Lta'" 
• " eraeıml k talı i o) e arrılandılar ve 

uııao ronıokörl • 1 
"erer L }> t tanl.ıula 
c • e, erapalasa indiler. 

Jsıuet f o ~ h p 
liz ser· .. onu, crapala ta in~. 

. ınnı kabul d e 
llliiddet k ı• erek D7.un r oırn~tulıır. 

ı ı. staııhul, 5 (Hususi) ll 
ıa,anı f aş. 

ekpre lnıız smet İnönü, hu akşam 
h L e Loodra)a müteveccihen 

•re"'et .. 1 • • '- rnıetu. 

1snıct ı ·· n d nonu, ırkf'ri i tas) 0 . 
un a \•ar IJ ~ı lı' .. 

~:.:_:dclirı l tündağ, 

Mısırda 
Yeni bir devre 

açılıyor. 
flaris l ye N ' (A.A.) - Mısır .l\lali· 
•zırı M d d , ll•ıın· a ra para Agence Eco. 
ıgue ~· }'· . . _ 

ttıuba'·. . .t ınancıcreıu Montro 
uırıne k . hl ) · ı !tudao opıtu fiS)On nrın ı ga· 

ıl<'vre llQura Mı ır için yeni bir 
açılaca11 b .. 

l\tuıır ı,ını ey an cımı. tır. 

si teınindc=e~nclrnilf'I te~riki mesai 
rıo Lüd~l' ibı .hanı alacaktır. l\kı· 
)'on r lıyaıları ~imdi 35 mil· 

ıraya lıa). ır. 1 
llıiluar 1ı· 1

" ıulunmaktadır. Bu 
dil.1,1' .. ır Bendik IJüdçe~·n 

'-'·uu ib· , •. mua · 
ya ta il f tıyaıları biiyiik ınik· 
. . a ıa i•l ·ı 
ı~ın biik.n v crı e tükNıncınek 

llıet b" 1_ 
:1anç \ ergiei "L ır a.aydiye ve ka· 

· ı 1<.ıdas · S• er ağır olın ._ etrnıştir. Bu ver· 
· •a.tan 

tıınıtiye kndar .._. uzaktır. Çünkü 
n •qıaırd b 

.e olduğu hemen ı/ u verginin 
gıldir . .l\lısır hiik ~ ·~ rnalum de· 
ı "k u ınetı 
(arı etmek - ııerınaye te· 
lllt>k . uzere i tikra 

ı temenıekte·ı· z akdrt· M uır. 
k . ~ ontrö, 5 (Had o) 
apıtula yonları Y - Mısır 

konıiteei t 1 konfnao"ı adi' 
op annıı ı 

rahba ı B. Politi ~ ve Yunan mu. 
u .. tP.tk.ik sın raporu üzeri· 

atta huluııınu 
Mrnuıni k . ştur. 

i.i • oınıeyon 
zerı toplana '- yann akşam 

1 caııı;tır k fı 
Jerıeınbe ünh ' on eranaın da 
•'dilıneltted~ u toplanacağı tahmin 

ır. 

Bu · . 
ıçtırnada 

7erli laoatlan . nıabnıt, tebaa, 
teıbu edilecektir 

' 

:ıs en rıı·n • <'f irlt•r, hunııla bulu- İııtaııbul, ;) [A.A.j - Hayan n• 

nan 63) lıı \ lıırla lıil) iik bir halk ta· G. ismet in önü bu eıılıalı saat 9,25 
rafıııdan uğıırlaıııııışlnrtlır. dı· husu~i trenle .Ankaraılau şehri· 

Al5kad:ırlıırın wnliklcri maliı- mize gdmi~ler ve istaS) 0111111 vali 
111313 göre, Ba~lıakaııııuız. Londraıla Ye hcleıliye n•isi B. f tiindıığ, Or· 
lıazı nıiilıi rıı ıııı·~elc:lcr , c lıilha-.,a 
ı ı du Müf,.ttişi Orgeneral Kazını Or-
ıüt1.iınıetiıni:ı:lr \'ukub ulaıı iktı s:ııli 
La '·l"fl ha)", Il:ırL aknıll'mİ i L.:unıııııılam 

zı ll'.ı.. ı er H· mııli j~ler iiıerirı-
l 1 korgeneral ı\li J•'mıd, f ı;üncii ko-< e ngiliz rİt':ılilı· miizak<•rı·lt!rdı· 
lıııl ııııacııktır. lon.1 u kumandanı korgeıırr:ıl Salih, 

1 f f rıin•reite ılirt•ktürii, miicsse•at c)j. "Dlet ııönü. hıı 11\ID :!l ıinılı· 
i~tnnbulJa diinmiiş lrnluıı n<'al..tır. rt>ktörlni \'C ılıılın lıirçok ZPVat ta-

Botb:ıkaııııııııl:ı birliktı· Loııı:. rafınılan kor~ılanıııışlarılır. 

rııyıı gidl•cek olıııı, ı\Jilli ı\liicl.ıfoa Başvekil y:ıpıırln Tophane rıh· 
\ t•l,ili Gı•ııı•nıl Kuııın ıl .. ~il, orılıı tııııma ~ıkmış \'t• ıloğrıwa Pn:ıpa· 
ruiifeııiti Cı•nı•r •• l K.izım Orlı:t)ılır. lnq oll·linı' gitmiştir. 

Roma konuşmaları 

ltalya-Almanya dostluğu 
son dereceyi buldu 

------_.;;~---
V on Neurath, dün fJ;. Romadan 

avdet etmiştir Berline 
ıe.-riki ıııc ai lı•ıııeııni \t" iinıiıl el· 
nıektl'ılirler. Bıı clıı Av.rııpa ~iiküıı 

ve asuyişi, sııllı ıınnıınııılır.,, n ... 
uil rıll'k teıl i r. 

~aat 1 :i ılt• ıle B.ıron \ 'on ~e· 

uratlı Alınanyanırı Vntiknn !'efiri· 
nin ziyafetinde hnzır lıulurımuştur. 

Bu gı•cc. Baron \ 'on ::\ eııratlı 
Ronıaılııo At rlinc müte\'ccciheo 
yolıı -;ıkacaktır. 

Sefirimizi nişanla 
taltif etti .• 

Bay Ruşen Eşref 
Atina, 4 (A.A.) - Sa Majeste 

l..ral, Türkiye orta elçisi B. Ru~en 

E,rcf Uuaydıya Fonik nişanının 

bü)ük Jıaı; ıüthcllirıi tevcih etmi~tir. 
Nişan bu iş iı;in Türkiye elçi· 

liğiıw giıleıı sııray nazırı tarafıoılao 
te\·di rdilmi~tir. Türkiye elçiı;i bu 
nişaoı i\lııjestc kralın yfiksck tevec

cühünün kıyınt'tli lıir nişanesi ola· 

rnk ıııulıafau cılecektir. 
--------------11 
Paris ha
berlerine göre 

Sonu 7 inci sahifede -
----------- Fransa ve Suriye 

/ngiliz kralı ile anıaşıyoruz .. 
Paris, 5 (Radyo) - Paristen 

Feld Mareşal rütbesini aldı alınan haberlere göre doktor 
Tevfik Rüştü Arasla Fransanın 

B. Mussolini 
Hoına, 5 (Rilılyoj Kont Ci· 

ano dün akşıını Barım \on ~eur.ıth 
şı•refine hir ziyafet ,·ermiş ve bu 
7..i) ~fcte Lütuıı scfareılıauckr erkanı 
ılan•t eılilnıiştir. Koııt Cıano irad 
ettiği nutukta: 

İki de,·leı ara ınıla l'nıııali 
az göriilen Lir <lıHtluk vıııılır. 

Denıi~tir. 

Baron Von :\ eurath ıla tcşek· 
Jı;Ür edert!k: 

- ftal)·a ı ··ı • ıu .. ıııııeıi gilıi Al· 
manya hük<ımcıi de lıütüıı devlet· 
lcrlc ıılh uaıuınn t .k . . 

eşrı · ı me~aı 

~st.cm~kıe?ir. Diğı•r dc\'lt•tlcr de lııı 
ıkı mıllctın bü nüni)·ı•tiıı · 1 1 dırlar. 1 anıma ı· S. M. Altıncı }orj 

Bana .kalırsa, Ayrııpanm sulh Londrıı, 5 (Radyo) - - Dün 
\'C a a)i~ naınırıa en iyi tıır h Bukingam sarayında muhtelif nıe· 

zı are. 
k~t. ancak 1talya·Almaıı) a dostlıı~u rasim yapılmıştır. Bu merasimden 
gıbı do tluklarılır. Uemi~ıir. birincisi; Kral Jorjun muhafaza ala· 

Roma, 5 (Haılyo) _ B. Mussn. yına bayrak wrmesiılir. Bu mera-
lini bugün s:ıat 12 de Vt•nrdik sa. sirue kraliçt', valide krali~ı· ve kü· 

Ankara sefiri arasında uzun 

bir mülakat yapılmıştır. Bu mü· 

lakatta Türkiye-Fransa-Suriye 
ittifakından bahsedilmiştir. 

Bu hususta nihai bir uzlaş
manın Mayıs nihayetlerinde 

Cenevrede imzalanacağı temin 
edilmektedir. 

Graçyani 
Yaraları iyileşmeditjinden 

ltalyaya dönüyor 

Mecli!-İne le\·di olunmu~tur, 

Proje, rnııııııkamı:nn tarihi 
w tabii zenginliklerle dolu olan 
merkezlerini ) ekdigcrinc lııığlamak
ta rn lıu urctle. gP.rek Lizzuı b:ıl· 
k 1 mızın, scrnk. ı• bııriçten gclrcek 
şry)Bb kaf ilelninin a falt yollarla, 
kı~a :r.amanlarda hütün hu yerleri 
gezmeleri imkfını doAıı ·a ktır. Keza 
hu ) ı·rlı•rılı> aynl'a i~t irııbat için 
)t·rln yapılma ı ihtimali ıle rnrdır. 
Y ııni, t uri~ıik ) ollar, İzmir \'İlliyeti 
için, ha)Jrlı ,.e mesııtl hir irıkifaf 
merhalesi olacaktır. \ 'alim iz Bay 
Fazlı Gülcçiıı, tam bir iealıctle 

yaptı~ı lıu trşı•Lbiisün neticesi 
memlı-kı·ıe bir e n kazandıracak 

l't! Lu yolJarda ouıın hinmıcti )tl· 

~tya<"aktır. 

• • • 
Projc>nin ilk fcldint• göre, \'8· 

pılması lbınıgelcn ilk geoit ve 

asfalt yollar 1zmirle Karşıyaka, 
Buca, Burnaya, Ağamemnun ılıcası, 
lnciraltı yollarıdır. Bu yolları, ta
rihi mühim izler olan harahelı•r 

arasındaki yolların inşası takip 
edecektir. 

lzııı irin Turistik yolJara kavuşma· 

sına amil olan 

Valimiz B. Fazlı Güleç 
llu c:ı, Bııma\a, Karşıyııka \C 

Ağııwemnun ılıcası yolları yapıl· 

dıklııo sonra, Burnnrn, Buca ve 
Karşıy:ıkadnki me\ cud Cl lı>rdl·u 

istifade edilmek sııreıilc konforlu 

oteller \c kulı1pler açılacak vo 

turistlerin lıunlardnn i tifadelcri 

lemin ı'dilece.ktir. 

Proje) e giire, yolların inşası 

on beş sened<· mümkıiıı olacak TC 

bu iş için yedi lrnçuk milpuı lira 
sarfcdilecektir. 

r ' Sancak, teşkil8tlesa-
siyesinin kati şekli 

Hariciye Vekilimiz, asamblede 
bizzat müdafaada bulunacak 

Cent!flre, 4 ( A.A.) - Anadolu Aiansının hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Eksperler komitesinde Sancaktaki ekalliyetler 
meselesinin müzakeresi bitmiştir. Bu müzakere esna
sında bazı fikir müboyenetleri çıkmıştır. Bu ihtilaflı 
noktalar gelecek haf ta konuşulacaktır. 

Yarın lngiliz murahhasının riyasetindeki tali ko· 
mitenin hazırladığı anayasa projesinin konuşmalaı ına 
başlanacak ve garından itibaren anayasanın kati ve 
son şekli teshil edilecektir. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Hariciye Vekilimiz Bay 
Tevfik Rüşdü Aras, bir iki güne kadar Cenevreye 
gidecek ve Uluslar Sosyetesinde Hatay müzakereleri 
esnasında bizzat asamblede bulunarak lazımgelen 
müdaf naları yapacaktır. 

~ J 

Bir rüşvet hadisesi 

Bir memur rüşvet ahr
ken suçüstü yakalandı ------------

doktor B. Kemal T onayın Para, 
muayenehanesinde alındı 

l B \ "'' 1 ~ük prt•oııcs Flizabel iştirak et· 
raym< a aron on neuraı ıı kabul Uün Basmanede dibek sokıı· 

miştir. 
doktora tahsil şuheei tebliğ memu. 
ru B. Ahmed tekrar telıliğatt:ı hu· 
lunarak geçen seneki vcrgid~n da. 
ha 89 lira wrmcsi lfızımsclıliğ1rı i 

bildirmiştir. Yani \ergi, ga} ri safi 
variılatın tam:ımı üzerinden alın· 
mak i~teniyordu. 

etmiş \ 'e müzak.eratın huluıııuu~lur. ğıoda bir rü~vet hadiscsi olmu~, bu 
ı, ··ı·k tl • h" Kral hu merasimden !Onrıı bu· ,u son mu u a an "onıa rc~mı ır suçlan maznun iki maliye memuru 
tebliğ neşredilmiştir. su<Ji dairesine geçerek Mareşııl el· hakkında takibata lıa,lanmışıır. 

T lıl . _1 bisesi giyınit ve mareaalhk asaınnı 
c ığue: " Mareşal Badaglio Vak'a şöyle olmu~tur: 

•·Bay Mussolini '"~ Kout Ciano amcası Dük de Konoktan almıştır. Dı.be'· aoka~1nda oturan B. Dr. 
B ı ı İstanbul, 5 (Hususi)-Adis· .. f'ı ·1 n Von euratlıın ,·aıltl~I u suret e n11iliz Lralı Feld 11Iare· ı· ı e aron 1 • " e .. 11 Kemal Tonaydan Tilkilik ma ıyı~ 

~ dd"d ~ı·kaılarcla ~al un,·anını ikıisab etruı·•.tı"r. Ababa hadiselerindeyaralanan muıca ı temas ve mu :ı tahsil ıubetli kazanç tebliğ memuru 
iki de\'lcti al!ikaclar edcıı mühim . . Bundan sonra taç giyme mera· Mareşal Graçyaninin yaraları tarafından son zamanda fazla vergi 

meseleler görü)ülrnüştür. \ e teatii ı;ımınde muhafaznlık vazifesini gö- iyileşmemiştir. Bu münasebetle, ietcnmitti. Doktor B. Kemal To· 
ef kiir sarasında Ler il.i tarafın rccek olan dürt yüksek rütbeli za- Mareşalın ltalyaya dönmesine nay bu sokaktaki e,·inin hir oda-
noktai nazarlarında tam bir ittimad Liti kabul etmie ve bir müılclct · M l B d ı· 5101 muayenehane olarak kullanı· ve yerme areşa a og ıo-
görülm ü~tür. İki ılcvlcı :ıynı dost· koauşmu~tur. nun tekrar Habeşistan& gitme- yoıdu. Geçen .sene namına evin 
luk siyasetine dc\'am cılı·crklerdir. I..ondra, 4 (A.A.) - Dugiln vıtridatı gayrisafiyesi olan 500 lira 

1 sine karar verilmiştir. 
Berlinde seı;en sene iııız:ılanmış Buockinghnm sara> ındıı ogiliz or· üzerinden kazenç vergisi tahakkuk 
uzla~lardaki esaelar, nıcr"i kalacak· dusu MareşalJarının huzuru ile 1n· Mareşal Badoglio, Habeşis· ettirilmiıti. O vak.it .bu vergi mik· 
tır. İki devl~t rüesa 1 i tikbalde giltere kralına Mareıallrk autı ve. tana umumi Vali sıfatile gide· tanna itiraz etmio n~ komisyon 

Sonu 7 inci sahifede -

Amerika 
Yeniden altı harb gemisi 

yapacak 
Vaşington, 4 ( A.A. ) -

Amirallık dairesi şefi Amiral 

Leahy yeni altı harb gemisi 
inşaatı için Senatodan 48 mil
yon munzam tahsisat taleb et· 
mi tir. diter bütil.o deVletlerle a nı ıekilde rilmiıtir. cektir. vergiyi iudirmiıti. Son günlerde 

----------....L.--=---~~---~----~--~--~---------------~ 



Sayfa 2 

;tltAtQ 
Halkevleri ve köy 

Halke\ lerinin, ct•miyct ve inkılıib içinde alıJıkları mühim vazifeyi 
işaret etmeğe lüzum yoktur. Adı, hem halkla, hem de Halk Partisi ile 
aliikadardır. Çünkü her ikisi, aynı tarihi mücadele içinıJc buluşmuşlar, 

nym isıiklıal yolunu tutınu~lar.. Ve bina,..,nııleyh "Ilalkevi,, şümullü, 
giizcl bir i imdir. Tıpkı vazifelerindeki da,·a ve asalet gibi ... 

Ben Halkcvlerinde en mühim kol olarak, "köycillük,, ii gürılüın .. Iliç 
şüphe iz, köycülüğün ilmi ve bize giire olan tarifi, henüz hakiki karak
terini bulmuş im tarif, hakiki mesai yoluna da dökülmü~ değildir. Çün· 
kü köycülüğü hirdenbire, ıom şekilde tesbit ederek ona muayyen ve 
ilmi tarifini vermek kolay değildir. Köy, çok e ki yıllara dayanan bir 
kurulu~tıır. Köylü içtimai \'C milli verasetlerin f!D müıekıbif, en girift 
bir un urudur. Köy bayatı, köy\ti fel efesi, orijinalitesi, folklora, onu 
muhat olan iktıs:ıdi, zirai şarllar, onun iş terbiyesi başlıba~ına çetin mcv· 
zulardır \'C bunlar ancak kuvvetli bir ihtisasın anahtarlon ile açılabilir .. 
l\Iaamaf ih, biz de "köycülük,, tarifinin araştırma devresine girdiğimize 
itimad edebiliriz .. 

lak addan biraz uzaklafır gibi oldum: 
Evet, ben Halke\'lerinde bilhassa "köycülük., şubceine çok io düş· 

tüğü kanııntindeyim.. Köy, kendi kesafeti ile ~elıirlPriu, medeniyetin, 
irfanın, ıhhatin, ilmi 'uurun, tekniğin ara ıoa girmiş tarihi bir duvardır. 
ASJrlarca, köy-şehir münasebeti, tek taraflı olarak işlemiştir. 

Köylü bugün az şey biliyor. Köylü, temizliğe, yıkanmaya alışma

mıştır. Köylü, ekonomik bir terbiye ve bir si temılen mahrumdur. Köye 
doktor uğramaz. Münevver, köyü afaroz etmiştir. Şehirli tüccar, löylü 
ile müna ebetinde yalnız kendini düşünür .. Köylü çoc:u~u, toprak, batak· 
lık ve çamur içinde büyür. Köyün dilı yoktur. Köyün sabrı, silktlnu sııi· 

i timal edilmiştir. Köylünün hayvanı, küçük bir anza ile sakat kalır 

ve daha neler? 
Halkevi ko)Cfilük vube i, bu kadar zcu~in \'e dilşilndilrücü mevzu· 

lorla kar~ı karşıyadır. Köye gitmek lazımdır. Köylüye inmek, fakat köy· 
lüyü bu maksadın, bu davanın kanadlanna alıb yükseltmek lıizımdır. 

Amerikalılar ve kadın 
Kadın nelere benzer? İndi· 

yanopolis şehrinde büyük bir 
mecmua bu hususta biiyiik bir 
anket açmış ve binlerce kişinin 
fikrini sormuş ve almıştır. 

Bu anketin neticelerine göre 
altı çeşit kadın, tabii güzel 
olmak şartile: 

1 - Çok meraklı bir kitaba, 
2 - Çok benzin sarfeden bir 

otomobile, 
3 - Siyasi bir fırka progra· 

mına, 

4 - Rotar yapan bir şimen· 
difere, 
5 - Bir kimsenin istediği 

zaman yanıp istediği zaman 
söndürebildiği bir ateşe, 
6-Çok kullanılan bir koltuğa 
benzermiş!. 

Ci!1erdeki kurşunkalemi 
Mancesterde bir klinikte 

25 yaşlarında bir gence ame
liyat yapılmıştır. Bu genç 
epeyce zamandanberi göğsün
deki bir ıstıraptan müştekidir. 
Yapılan rontken muayenesinde 
ıstırabın göğüste bulunan ya
bancı bir maddeden doğduğu 
anlaşılmış ve ameliyat netice
sinde delikanlının göğsünde 

ciğerinden bir kurşunkalem 

parçası çıkarılmıştır. işin ga
ribi şudur ki; delikanlının ci· 
ğerine bu kurşun kalemin ne 
zaman saplandığını bilen yok· 
tur. 

Kuyumcunun başma 
gelenler 

lngilterede Plimut şehrinde 
maruf bir kuyumcunun başına 
çok garib bir vak'a gelmiştir. 
Kuyumcuya bir gün Viyolenta 
isminde çok güzel, genç ve 
oynak bir kadın gelmiş ve 
oldukça kıymetli bir yüzük 
satacağını bildirmiştir. Kuyum· 
cu, kendisini genç kadının cil
velerine kendisini kaptırmış 

ve fırsattan istifade ederek 
genç kadını öpmeğe teşebbüs 
etmiştir. Fakat tam bu sırada 
kadının kocası gelmiştir. Maa
mafih bu koca pek müşkül 
pesend görünmemiş ve dört 
liracık ile rezalet çıkarmaktan 
vazgeçmiştir. 

Saime Sadi 

Kuyumcu skandaldan ucuz 
kurtulduğuna sevinirken güzel 
kadının kocası ertesi gün de 
gelmiş ve 3 lira daha istemiş
tir. Ve bu hal de, işe zabıta
nın vazıyet etmesine kadar 
günlerce devam etmiştir. 

Zabıta, bu karı ve kocanın 
bu suretle şantajı meslek et
tiklerini tesbit ederek ikisini 
de mahkemeye vermiştir. 
Garip bir vasiyetname 

Garabette Amerikalıların 
şöhreti büyüktür; fakat şüphe 
yoktur ki garabet, Amerikaya 
lngiltereden geçmiştir. 

işte lngiliz garabetlerinden 
bir nümune: 

Laiskar adlı küçük kasaba· 
nın hastahanesinde uzun se· 
nelerdenberi hizmetçilik eden 
bir kadın ölmüştür. Kadının 
cenazesi evciden hazırlamış 
olduğu mezara nakledilirken, 
yolun uzunluğunu behane ede· 
rek cenazeye hiçbir kimse iş· 
tirak etmemiştir. Hastane mü
dürünün icban üzerine cena
zeye 6 hizmetçi refakat et· 
miştir. 

Fakat bu sırada kasabanın 
noteri ölen kadının vasiyet
namesini getirmiştir. Merasi
mine iştirak edecek her dosta 
120 ingiliz lirası verilmesi 
yazılı imiş. 

Hastane t:rkanının hepsi de 
cenaze merasimine iştirak he· 
vesine kapılmışlarsa da, artık 
iş işten geçmiş bulunuyordu! 

f ' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Bugfin güoe~in güzel tc irle
rinin altında i~, hayat, aşk için 
iyi bir gün olacaktır. 

Öğleden sonra da iş hususun
da İ) ilik devam edecek, fakat 
asabi olanların kalbi ve hi!l i~le· 

rinıJe bazı aksaklıklar husule ge· 
lccektir. 

Bugün doğan çocuklar, zeki 
fakat sebatsız olacaklarılır. lliçbir 
meslekte <levam ve sebat göster· 
ıniyeccklerdir. Bunlar içinden mu· 
siki ve reııirude büyfik ietidatlar 
gö terenler çıkahileccktir. 
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19 Mayıs 
programı ... 

---···---
Dün Parti merkezirı-

İzmir-Kar
şıyaka şosesi 

Kendl·r elyafını kıymet- de~ bir toplantı oldu. 
Dün öğleden sonra Beyler 

--········--- lendl•rmek meselesı• sokağında .Parti me~kezi bina· 
sında Vah ve Partı başkanı 

Bu ay içinde inşası 
tamamen bitecek .• 

İzmir • Karşıyaka arasındaki 
şosenin çimento buhranı ve 
işçi gündeliklerinin yükselmesi 
üzerine şimdiyekadar geciken 
inşaatı bu ay içinde tamamla
nacaktır. Silindiraj makineleri, 
bu yol üzerinde çalıştırılmak· 

tadır. 

Başdurak 
cinayeti .. 

Mincikof /brahim . 
mahkum oldu. 

Başdurakta Duman lbrahimi 
öldürmek ve Eskişehirli Hü
seyini yaralamakla maznun ka· 
sap Minçikof lbrahimle kar
deşi Hasan ve arkadaşlarının 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde muhakemeleri sona er· 
miştir. Minçikof lbrahim yedi 
buçuk sene ağır hapse, kar· 
deşi Hasanla Hüseyin birer 
gün hapse, yalan yere şahitlik 
eden Ali de üç sene hapse 
mahkum edilmişlerdir. 

Şeni bir hareket 
llüseyin tevkif 

edildi 
lkiçeşmelikte oturan Hüse · 

yin adında biri, çok şeni bir 
harekette bulunmuş, igfal et
tiği beş yaşında Süruri adında 
bir çocuğu kirletmiştir. Süruri, 
çok berbad bir vc:.ziyettedir. 
Bu şeni hareketin faili Hüse
yin Adliyeye verilmiş ve tev
kif edilmiştir. 

Ziraat Vekaletince hazırlanmış 
olan talimatname geldi 

Kendir hasadından sonra 
rakid ve kirli sularda ıslatıl· 

• dığı takdirde istihsal edilen 
lifin kıymeti düşük olmak
tadır. Yurdumuzda fenni ıs· 
!atma havuzları tesisatı inki
şaf ve taammüm edinciye ka
dar mümkün olduğu nisbette 
yüksek kalitalı lif istihsalini 
imkan altına almak ve dur-
gun su birikintilerine meydan 
vermemek için Ziraat Vekale
tince bir talimat hazırlanmış 

ve şehrimizdeki alakadarlara 
gelmiştir. Bu talimat hüküm· 
lerine göre hareket edilmesi 
bildirilmiştir. Kendir ıslatma 
talimatı şudur; 

1 - Havuzlarının veya bu 
vazifeyi görmek üzere açılan 
ıslatma çukurlarının akan su· 
dan bu havuz ve çukurlara 
su isale~ine yarayacak bir ·gir· 

İhracatcıların • 
toplantısı 
---· .... ·~--

Türkofiste ihracat
çıların mütaleaları 

me ağızı, 
2 - Bu havuz veya bu çu

kurlardaki suyun dışarı akma· 
sına yarayacak bir çıkma ağızı 
olacaktır. 

3 - Havuz veya çukurlar 
birinci ve ikinci maddelerin 
tazammun ettikleri mana da· 
hilinde durgun değil, bati 
cereyanlı olacaktır. 

4 - Bu havuz veya çukur
lardaki sular çıkma ağızların· 
dan dışarı aktıklarında etrafta 
hiç bir suretle durgun su bi· 
rikintileri yapmayacaktır. Bu 
itibarla çıkma ağızlarından çı· 
kan sular bir kanal vasıtasile 
akıtı lacaklardır. 

5 - Cereyan eden suların 
tabii mecralarında vücude ge· 
tirilen ıslatma mahalleri bun· 
dan evelki dört madde hü
kümlerinden müstesnadırlar. 

Mevkuf ve 
mahkumlara ---·····---Her gün sıcak ye-

mek verilecek 
İzmir ihracatçıları dün öğle

den sonra Türkofiste toplan· 
mışlar ve hükiimetizle Fransa 
arasında aktedilecek olan yeni 
Ticaret ve kliring anlaşmaları 
münasebetile nazarı dikkate 
alınması lazımgelen noktalar 
hakkında mütalealarını bildir
mişlerdir. Türkofis müdürlüğü 
bu mütaleaları bir rapor ha· 

Ziraat işleri linde lktısad Vekaletine bil· 
direcektir. 

lzmir hapishanesinde bulu
nan mahkum ve mevkuflara 
yalnız ekmek verilmektedir. 
lzmir Kızılay kurumu, malı· 
kum ve mevkuflara verilen 
ekmek parasile muhtelif ha· 
diselerin ilcası sebcbile bura· 
ya düşen bedbahtlara günde 
iki övün sıcak yemek vermek 
için Adliye Vekaleti nezdinde 
teşebbüste bulunmuştu. Ve
kalet, bunu muvafık 2örmüş· 
tür. Kızılay kurumu, yakında 
hapishanedeki mevkuf ve mah· 
kumlara her gün ikişer defa 
sıcak yemek vermek için ha· 
pishanede bir aşevi tesisine 
karar vermiş, hazırlıklara baş· 
lamıştır. Yakında hazırlıklar 
tamam olacak ve hapishanede 
bulunanlara sıcak yemek ve· 
rilmeğe başlanacaktır. 

Menemen ve Berga-
mada tekikat Duvarın altında 

kalan adam yapılıyor 
Menemen ve Bergama ka

zalarındaki zirai vaziyeti tet
kik etmek üzere vilayet ziraat 
müdürü Bay Nadir Uysal ile 
Burnava ziraat mücadele is
tasyonu müdürü Bay Nihad 
lriboz bugün Menemen ve 
Bergamaya gideceklerdir. 

JOOOGöcmenevi 
' 

Yakında inşaata 
başlanıyor 

Vilayetimizde iskan edilmiş 
olan göçmenlere verilmek üze· 
re Hükumetimiz tarafından bu 
yaz mevsiminde muhtelif ka
zalarda bin kadar göçmen evi 
inşa edilecekti~. Bu evlerin 
inşası için lazımgelen kereste 
vesaire bütün hazırlıklar ikmal 
olunmuştur. Yakında inşaata 

başlanacaktır. ----
Atyarışlarının 

neticeleri . . 
ilkbahar atyarışlarının neti

celerine dair baytar müdürlüğü 
tarafından hazırlanmakta olan 
rapor, bugünlerde tamamlana· 
cak, Yarış ve Islah Encümeni 
reisliğile Ziraat Vekaletine gön
derilecektir. 

Fuar teşkilAtl 
Fuar komitesi, dün öğleden 

sonra belediyede toplanmış, 
buseneki fuarın büdçesi üze
rinde müzakerede bulunmuştur. 

.. 
Omerin iki ayağı da 

kırılmıs 
~ 

Dün öğleden sonra Cum
huriyet meydanının arkasında 
belediye evlenme dairesi ci
varında bir kaza olmuştur. 
Peştemalcılarda Şamlı hanında 
oturan Golos muhacirlerinden 
Emin oğlu 34 yaşlarında Ömer 
bir duvardan taş sökmeğe ça· 
hşırken ansızın yıkılan duva
rın altında kalmış ve iki aya· 
ğı da kırılmıştır. Kazayı gö· 
ren bir kaç kişi, Ômeri en· 
kaz arasından çıkararak has· 
tahaneye kaldırmışlardır. Va
ziyeti ağırdır. 

Emniyet müdürlüğü, yangın 
sahasında bulunan ve yıkıl· 
mağa yüz tutmuş olan duvar
ların yıktırılması için belediye 
reisliği nezdinde teşebbüste 
bulunmuştur. -----

Resim Sergisi 
Evde on gün müddetle açıl· 

mış olan resim sergimiz, hal
kın gösterdiği rağbet Üzerine 
ayın onuncu Pazar gününe 
kadar bırakılmıştır .. 

Şimdiye kadar sergiyi ziya· 
ret edenlerin sayısı on bini 
geçmiştir ve bu ziyaret fazla
lığı, hiç şüphesiz gerek Hal
kevi, gerekse memleketteki 
sanat telakki uyanışı bakımın· 
dan iftihar vericidir. 

Bucalılar suya 
kavuşuyorlar. 
Elli bin lira ikraz 

ediliyor. 
Buca nahiye merkezine fen· 

ni şekilde, demir borularla 
isale edilecek su için Beledi· 
yeler bankası müdürlüğü tara· 
fından ellibin lira ikrazatta bu· 
lunulması muvafık görülmüş· 
tür. Dahiliye Vekaleti, bu pa· 
ranın verilmesi için muvafa· 
kat etmiştir. Bu sene içinde 
Bucaya sıhhi ve temiz su isa
lesi mümkün olacaktır. 
B. lsmail Hakkı Veral 

geldi 
Ankarada bulunan şehrimiz 

üzüm kurumu müdürü Bay 
lsmail Hakkı Veral dün ak· 
şamki Afyon trenil~ şehrimize 
gf'lmiştir. 

Bera et 
Tefevvuhat ve hakaret su· 

çundan lzmir Ağırceza mah· 
kemesinde muhakemesi neti
ticelenen Urlalı Bay Behçetin 
suçu sabit olmamış, beraetine 
karar verilmiştir. 

B. Fazlı Güleçin riyasetinde 
bir toplantı olmuştur. Bu top· 
lantıda; belediye reisi, HRlkevi 
reisi, spor kurumu reisi, Kül· 
tür direktörü ile liseler, orta· 
okullar direktörleri ve ciheti 
askeriye namına bir mümessil 
ile matbuat erkanı hazır bu
lunmuşlardır. 

19 Mayıs hareket gününde 
yapılacak spor ve gençlik bay· 
ramı programı üzerinde görü
şülmüş ve bir komite seçil
miştir. Bu komite, yapılacak 
bayram programını hazırlamak 
üzere bugün Parti merkezinde 
toplanacaktır. -----

Aydında 

Milli banka 
toplantısı 

Aydın, ( Hususi ) - Aydı~ 
milli bankasının umumi heyet• 
evelki gün bankada, idare 
meclisi reisi saylavımız Bay 
Nazmi Topçunun başkanlığın· 
da toplandı. Topluntıda oku· 
nan idare meclisi raporuna 
nazaran, q35 yıla sali kart 
15876 lira olduğu 936 yılınırı 
ise 18619 lirayı bulduğu, fa• 
kat bunun 3000 küsur -lirası 
935 den geldiğinden 936 yılı 
karının da 935 yıh karına mii· 
savi ~olduğu bildiriliyordu· 
Raporda bundan sonra, barı· 
kanın 936 yılı karının bu mik
tarın iki mislini bulması ço" 
muhtemel iken, bankanın yı· 
lın yarısını, hükumetin koope· 
ratifler hakkındaki kanun" 
tatbike karar vermesindef1 
itibaren kooperatiflerile kredi 
kooperatiflerinin birleşmesi vt 
bankanın % 90 hisse senette· 
rine sahip olan incir koope: 
ratiflcrinin hükumete intikah 
ve ittihadın tasfiyesinin ban' 
kanın iş sahasını daraltmasın• 
mucip olduğu bu yüzde" 
umulan karın elde edileme· 
diği izah ediliyordu. Son olır 
rak da raporda, 50 bin liraY' 
baliğ olan ihtiyat akçesine 
vergi verilıniyen yeni bir mi~: 
tar eklenmiyeceğinden, gayri 
safi kar olan 44658 lirada" 
geçen yıldan gelen 3525 lir' 
hariç tutularak hissedarlar• 
% 5, müessislere % 20, idar' 
meclisine % 10, mürakıpler; 
% 3 ve memurlara da 0 o 

ayrılarak 8128 liranın gelece~ 
yıla devri teklif olunuyordu· 

Umumi heyet bu teklifi a~ 
nen kabul ve tasvip ett1 

Müddetini bitiren dört üye' 
den üçü gene seçildi. Yalf1ı1 
eski asbaşkan fabrikacı EyiiP 
Şahinin yerine fabrikacı Halid 
Aysın alındı. Umumi heY~ 
müdür ve memurlara teşekk(ıt 
edilmesi hakkkındaki teklifi dl 
kabul ederek toplantısııı' 
bitirdi. 

Aydın valisi 
Ankaraya gitti 
Aydın valisi Bay Salim o;, 

demir, vilayete aid muhte 
11 işler içiu alakadar makamlaf 

temasta bulunmak üzere A~ 
karaya gitmiştir. ' 
Bergama Kozak şos~1 

Bergama - Kozak arasıl'I 

ki şosenin inşasına yakı11 
başlanacaktır. 
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'Avam Kamarasında gü 
rültülü bir celse oldu 

J~~onya ·ıe Amerika ara 
.~~~a· bir· adeini'teCaVüz 
misakı .. iFnzaıanaCak-

9 Aylık Fuarımız 
TütiJn•ihracatımız Fuar günleri yaklaşıyor. Yı-

Espana zırhlısının, Milisler 
batırıldığı teey J'/Jd 

taralındgn 

etmi)'Qr 

Deniz silahlanması hakkında müzakere
/ re girişmiyerek şimdiki halde bekle. 

meği tercih ediyorlar 
Tokyo, 4 (A.A.) --Hususi şartile pasifikte Amerika bir· 

konsey siyasi, ekonomik ve leşı'k de 1 ll ·1 b ' d ·ıı v e erı e ır a emi 
mı i bir tanzim idaresi vücu- te .. kt · l d cavuz pa ı ımza amak niye-

e getirilmesi hr.1kkındaki hü- tindedir. 
kumet projesini hükumete ia- B S h d l ay ato gazeticilere yap-

e ey emiştir. 
K b tığı beyanatta bilhassa şunları 

.onsey u projeyi kanunu 
es söylemiştir: 

asıye muhalif bulmuş ve la-
zımgelen kredinin diyet mec-

Ankara, 5 (Husuii) _ Ya- Jın on ikide bir gibi miihim 
bir zamanı içinde, lzmirin 

pılan son bir istatistiğe göre, 
12 milyonu lzmirden olmak umumi hayatına bol miktarda 

hareket, ses, renk, münasebet 
üzere 9 ayda 19 milyon 843 ve kazanç getiren bu eser, he· 
bin 68 kilo tütün ihraç etmiş pimizin de itiraf ettiği gibi, 
bulunuyoruz. seneler geçtikçe tekamül edi-

Büdçe yor, olgunlaşıyor ve taşıdığı 
Müzakerelerine ayın 24 "beynelmilel" klişesine uygun 

Unde b~şlanıyor bir şekil alıyor. 
Ankara, 5 (Hususi) - Bu Hükumetin de yüksek hi-

ayın 24 ünde Büyük Millet maye ve alakasını üstünde 
Meclisi büdçe müzakerelerine toplıyao fuar, yalnız basit bir 
başlıyacaktır. alışveriş çerçevesi içinde mü-

Ankara kalesi talea edilirse, bütün ehemmi
yet ve manasını kaybeder .. 

Dibinde bUyUk bir servet Hatta, eski panayır ve pazar-

Londra, 5 (Radyo) - Avam 
kamarasının bugünkü toplan
tısında, B, Henderson, Hari
ciye Nazırı B. Edenden bazı 
sualler sormuş ve lngilterenin 
Bilbaonun bombardımanı ha
linde ne gibi tedbirler alaca
ğını sormuştur. 

B. Eden, B. Hendersonun 
bu suallerine kafi derecede 
izahat verme:nış ve bu yüz
den gürültüler olmuştür. 

H enderson, bu vaziyet kar
şısında uluslar sosyetesi asamb
lesinin, fevkalade içtimaa da
vet edilmesi için İngiltere ta
rafından bir teklif yapılmasını 

i:;.temiştir. 
Diğer bir say]ftv, Alrnanl'l-t 

rın1 son günlerde (Sanscb'-s~ 
tiyen) iskelesine aıker çık~nb 
çıkarmadığını ıormuftur~ 

Bay Eden, bu meşeled~n 
haberdar olmadığını beyın 
eylemiştir. 

Saylavlardan diğer biri de, 
Espana zırhlısının ne şuretl~ 
battığın ı sormuştur. 

Sır Samoel Hoar, bu sual~ 
cevap vererek demiştir ki: 

- Şimdiye kadar alınan 
raporlar, Espana zırhlısı• 
nın, Milisler tarafından batı4 
rıldığını göstermemektedir . ., 

1" • 
•s.ın~en alınmasını talep eyle-
mıştır. 

Bu kararla hususi konseyin 
orduya · t" · . k sıyase mı ımparator 

~rarnameleri ile tatbik mev-

- Deniz silahsızlırnması 
hakkında müzakerelere girmek 
zamansızdır. Şimdiki halde 
intizar vaziyetinde kalmayı 
tercih etmekteyim. 

Karşılıklı imtiyazlar esası 
üzerinden Çin ile olan müna
sebetlerin normalleştirilmesi 
taraftarıyım. 

yabyormuş ların modernize edilmiş bir 
Ankara, 5 ( Hususi) - Bir şeklini alır .. 

şahıs Maliye Vekaletine ver- Fuar, muasır iktısadiyatta 
diği bir istidada, Ankara ka- geniş münasebetlerin, tanışma 
lesi dibinde 25 milyar liralık ve tanıtmaların bir mihrakı 
bir define bulunduğunu bil- olmakla beraber gerek lzmir, 
dirmiş ve kafriyat vapılmasını gerekse memleketin ele al-

Altın istihsali dünyanın 
her tarafında çoğalıyor 

-----
kııne koymak .. d . . . musaa esını ver· 
mıye "tfk h l'f gı 1 çe daha ziyade mu· 

a 1
• bulunduğunu göstermek

tedır. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Misimisi 
~:zetesinin bildirdiğine göre, 

Y Satoh daha evel Çin-Ja
po~ münasebetlerinin normal 
vazıyette yeniden kurulması 

Japonyanın da ispanyada 
ltalya ve Almanyanın Burgos 
makamlarını tanımayı vadeyle
miş olduğuna dair deveran 
eden şayialar tamamen ya
landır. 

teklif eylemiştir. makta olduğu turizm mevzuu 

ık d k 
bakımından ayrı bir hususiyet 

tısa i müza ereler taşır. 
için Fransadan bir heyet Fuar, lzmirin !mar ve inki-

937 nin bidayetinden mart sonuna kadar 
dünya altın ihtiyatı, 214,000,000 eski 

altın dolar kıymetinde yükselmiştir 

Kardeş millet 
Hariciye Nazırmın teşek· 

kur telgrafı .. 
H A.n~ara, 4 (A.A.) - Irak 
N ar~cıye Veziri Ekselans Dr. 
t a~ı Asi) Türkiye hudutların1 
~r ederken Hariciye Vekili 

r. Tevfik R "' .. A .. uştu rasa aşa· 
gıdaki telg f ·· d . 1 d" Ek A ra ı gon crmış er ır: 

A 
selans Dr. Tevfik Rüştü 

ras 

Türkiye C h . . . 
Cl·y V um urıyetı Han-

e ekili 
Dost ve k d T .. k l k . ar eş ur mem-

e etınden ç k 
gularla o .. yaşıyacak duy-
b . ayrıldıgımız şu anda 
e~ı~ ve arkadaşlarımın ziya

rehmızde muhterem T .. k h" 
k ~ . ur u-
~me~ınden ve necib Türk 

mılletınden gördüg"' .. .. . 
mi ı - f umuz samı· 

utu ve izazata y·· kt gele .. . . ure c.n 
n teşekkurlerımızi takdim 

et mey" k . l 1 pe tatlı hır vazife 
o arak telakki ederim. 

Bu ziyaret Türkiye ile Irak 
arasındaki kardeşlik rabıtala
~~ı tebarüz ettirmiş olmakla 
ı~e ayrıca bir sevinç ver

mıştir. 

t .. Ekselans reisicumhur Ata
u~k Hazretlerine ve muhterem 

ar adaşlarına hürmetlerimin 
takd· · ırnıne tavassut buyurma-
nızı rica d h "I . . k e er ve şa sıa ınıze 
arsı h l' . h- a ısane temennıyatımı 
urmetlerimle teyid eylerim. 

Naci El'asil 
z Irak Hariciye Veziri 

--------
B. Köse İvanof 

Haziranda Ankaraga geliyor 
Belgrad, 5 (Radyo) - An

karadan gelen haberlere göre 
Bulgar Başbakanı B. Köse 
İvanof, Haziran c.yında Anka
rayı ziyaret edecektir. 

Büyük edibimiz 
Halid Ziyanm 55 inci 

sanat hayatı 

lstanbul , 5 (Hususi) - Bü
yük edibimiz Halid Ziya Uşak
lıgilin, edebi hayata atıldığı 
55 inci yıldönümü kutlulandı. 

Halepte 
Muhalif bir parti teşek

kül etti 
lstanbul, 5 (Hususi) - Ha

lepten alınan haberlere göre, 
VAtaniler partisinden 36 me· 
bus ayrılmış ve muhalif bir 
parti teşkil eylemiştir. 

Konyada salanma 
hareketleri 

geldi, An karaya gitti. şafmda mühim bir rol oyna- Cenevre, 4 ( A.A.) - Mil-
İstanbul, 5 (Hususi) - Hü- mıştır, bu cihet ayrı. letler cemiyetinin ekonomik 

kumetimizle iktısadi müzake- Fakat, hem Ege gibi geniş etüdler servisi tarafından neş-
relerde bulunmak üzere bugün bir iktısad bölgesinin merkezi, redilen istatistiklere göre, altın 
Paristen bir heyet geldi, hey· hem de tarihi ve tabii güzel- istihsali dünyanın her tarafın-
et, derhal Ankaraya hareket liklerin kapısı olmak itibarile, da 1936 senesinde de fazla-
etmiştir. İzmir, Türkiyede fuar kurula· !aşmakta devam etmiştir. 

Japonya bilecek şehirlerin yegane mer- Sovyetler birliği hariç tutul-

Çi ne karşı olan siyasetini kezidir .. Senede bir ay açık mak üzere 1936 istihsali 1935 
değişlirmiyecek duracak olan fuar, bizim, Çeş· istihsalinden yüzde 10 ve 1929 

Şanghay, 4 (A.A.) - Çinli me, Bozdağ, Kuşadası, Aliağa, istihsalinden yüzde 47 fazla 
ve yabancı mehafil Japonyada ~ciraltı, Ağamemnun ılıcaları, olarak 850,000 kilograma çık-
muhalefetin seçimi kazanması amanlar vesaire gibi gezile-

cek, görülecek, eğlenecek yer· mıştır. 
neticesinde Japonyarıın Çine !erimizin ve Efes, Bergama, 1935 te 140,000 ila 180,000 
karşı olan faal siyasetini de- Söke harabeleri gibi bütün tahmin edilen Sovyet altın is-
ğiştireceğine inanmamamak- dünyaca tedkik edilebilecek tihsali ise pek muhtemel ola-
tadır. eserlerin tanınması için de en rak daha çok bir tezayüd gös-

Siyasi konsey reisi B. Vang- kuvvetli bir vasıta, bir vesiledir. termiştir. 1936 da malum altın 
Çing-Vey demiştir ki; Tenzilatlı tarifelerle Türkiye- istihsali 565 milyon eski altın 

"- Çin, Japonyaya karşı ye gelecek olan herhangi bir dolar kıymetindedir. 
hasmane bir vaziyet takınmış ziyaretçinin, bir iş sahibinin, Sovyetler birliği İtalya ve 
değildir. Fakat Çin Japonya- bunu aynı zamanda bir tedkik, ispanya hariç olmak üzere bü-
nın bir tecavüzüne karşı mu- bir gezinti seyahatine tahvil tün dünyada mukayyed altın 
kavemet edecek bir halde bu· edebilmesi imkanı, gene ancak para ihtiyatları da 1936 senesi 
lunmalıdır. Zira aksi takdirde İzmir fuarı ile mümkündür. zarfında 964 milyon dolar faz. 
Çin ölüme mahkum olacaktır.. Bu sayededir ki, Fuar, en lalaşmıştır. 

Suriye-Lübnan geniş manası ile verimini art- 1936 Kanunu evvelinden 
tırabilir.. 1937 Martı sonuna kadar dün· 

müzakereleri.. Olsa olsa, İstanbul sanayi ya altın ihtiyatları 214 milyon 
Paris, 5 (Radyo) - Lüb- müesseselerinin tal'Jlamen işti- eski altııı dolar kıymetinde 

nan-Suriye müıeakereleri baş- raki kalır ki, bu memlekette, yükselmiştir. 
Konya, 4 (A.A.) - Konya- lamıştır. Müzakerelerde derin gene bu hükumetin yardımı Amerika birleşik devletleri 

Ankara arasındaki geniş ova- bir muhabbet hüküm sürmek- ile çalışmakta olmalarına na- ihtiyatı 586 milyon, Hollanda 
nın sulanması için vilayetimiz tedir. zaran ve zaten e!de edecekleri ihtiyatı 88 milyon, Cenubi 
ta.zyikli su aramağa başladı. Şam belediyesi Lübnan mu- fayda da meydanda olduğu Afrika birliği ihtiyatı 21 mil· 
Bır fen heyetile valimiz Ci- rahhası heyetine bir çay ziya- için, bu müesseselerin önümüz- yon ve Japonya ihtiıatı da 
hanbeyli bölgesinde araştır- fcti verilmiştir. Lübnan heyeti deki fuara daha geniş mikyasta 6 milyon fazlalaşmıştır. 
m~lara devam ediyorlar. Son- reisi, başlamış olan müzake- i~tirakleri umulabilir.. Rolonya, Türkiye, İsviçre 
daı makineleri icap ederse relerin hüsnü netice verece- Düşünülmek gerektir ki, İz- ve İngiltere ihtiyatlarında da 
500 metre derinliğe inecek su- ğinden emin olduğunu Havas mirin iş hayatı bakımından da bir ila iki milyonluk küçük 
rette hazırlanmışlardır. ajansına bildirmiş ve gördüğü buna ihtiyaç vardır. Yıllardan- tezayüdler kaydolunmuştur. 

. 5_of yada hüsnü kabule alenen teşekkür beri, lzmir idhalatı ortadan Buna mukabil Fransada 88 
Şıddeth bir fırtına oldu etmiştir. kalkmış ve lstanbula çekilmiş- milyon ve Belçikada 7 milyon 
Sofya 4 (AA Fransa ile akdolunan mu- tir. Yani lzmirin kazancında, tenakus mevcud bulunmuştur. 

1 
• • ) - Gece şiddetli bir fırtına olmuş ve kavele sayesinde Suriyedeki hatırı sayılır bir sarsıntı vuku Dünya ticaretinin altın kıy-

bu fırtına ile birlikte gel münasebetler daha kolaylaşa- bulmuştur. lstanb.ul lehine meti her sene şubat ayı zar-
Günlü'k"7""•-- yağmur büyük hasara sebeb?- caktır; Suriyedeki vahdet de- vukubulan bu hadisenin te- fmda hinnisbe tenakus eder-

---..::.::.:: sıyasal gazete k · · · · 1 k · · b h k Sahi yet vermiştir. Bir su hortumu vam edecektir. Bu müza e- sırını ıza e etme ıçın, u şe - en bu sene 1937 şubatında 
Hayd~~ R~· :11~0zganı dolayısile Sofya-Burgaz demir- reler bir kaç ay sürecektir. re, şimdikinden başka bir aylık kanunusani ayındaki seviyeyi 

~ndı~nnt n ,ti~şı ~ KT~M1 . yolu uzun bir mesafe üzerinde Şeker konferansı geniş bir çalışma ve iş imkanı :muhafaza eylemiştir. 1936 se-
mu ıırü • il e yazı ıe en h } k t ~ "d" • ıınıd· bozulmuştur. azır ama a zarurı ı ı. nesinin şubatına nazaran teza-
İ<larchancsi: ~Nüzhet Çançar f k h Londra, 5 (Radyo) - Şe- Yani şehirli olmak itibarile -d d 16 d 

f Soya mınta ası assaten ker konferansı perşembe gü- yu yüz e ır. 
zmir ikinci B 

1 
müteessir olmuştur. Birçok ·· bizim, Türk olmak itibarile de 1937 senesinin ilk üç ayı 

\... Halk Partisi i;. Cl' sokağı nu saat 16 da toplanacak ve 
Tel,.raf ·. İım· ınası ir inde köyleri su basmış ve birrok u 1 • I bütün vatandaşların fuarda bir zarfında denize indirilen gemi 

c 
1 

• ~ z aşma ımza anacaktır. 
'l'clcfon: ')

776 
r - ~ADOLU evler y•ıkılmıştır. Hasar birkaç K d menfaat, bir hisse, bir vazife- tonilatosu miktarı 1936 sene-

.. ·· l'ost k . ana anın bu uzlaşmayı 1 
ABON 

a utusu 405 yu"'z mı" lvon Leva tahmin olun- m 1 leri vardır. sının aynı aylarına nispete 
E ŞERAI · J ı za amıyacağı söylenmek-Yıllııı 1200, altı n 

1 
~ T

7 

I _ maktadır. tedir. İzmirlilere düşen vazife, be- yüzde 21 tezayüd, fakat 1936 
ylı~ soo kJr1t>1 OO, uç A z /d lediyenin sarfettiği enerıı ve senesinin aynı aylarına nispet-

Ynbancı nteınleketI u:t?r. ıJYUpa Ongu ak limanı mesaiyi, her zaman takviye le yüzde 30 tenakus vardır. 
,;~1°11; ~rcti ;; tl;:d~:°elik Artistlerinden afanan vergi Taluisatı ·kabul edildi etmek, fuarı mevsimlik veya 1936 evasıtındanberi bir· 

1936 Haziranına nisbetle 
1937 Şubat veyahut Martında 
toptan fiatler mahalli para ile 
F ransada yüzde 46,6, Hallan· 
da Hindistanında .yüzde 33, 
Hindiçinide yüzde 32, Hol· 
landa ve lsviçrede yüzde 23, 
Belçikada yüzde 21,5, Belçi
kada yüzde 19, Çinde ve ln
giltt:rede yüzde 16, lsveç, Ka
nada, Danimarka, Şili, Fin
landiya, Norveç, Estonya, Po-
lonya, Yunanistan, Yugoslav
ya ve Hindistanda yüzde 15 
ila on, Macaristan, Bulgaris· 
tan ve Amerika Birleşik d~v
letlerinde de takriben yüzde 
9yükseliş, en az tezayüd yüz· 
de 1,5 olarak Almanyada ve 
yüzde 2,9 olarak Avusturya
da kaydolunmuştur. 

istatistikler diğer mevcut 
memleketlerde ise tezayüdün 
yüzde 4 ile yüzde 8 arasın
dadır. ---------..... --~--~~-
Yakında 
evleniyorlar .. 

Belgrad, 5 (Radyo) - Dük 
Dö Vindsor ve Madam Simp
son yakında evlenecekterdir. 
Dük Dö Vindsor, hediye ola· 
rak Madam Vindsora gerdan
lık, yüzük vesair cevahir vere-
cektir. Nikah günü henüz ma
h1m değildir. 

/tal ya 
Parlti.mentosu, dün Adis
Ababanın işgali gıldö

nümiinü kutlu/adı. 
Roma, 5 (Radyo) - İtalya 

parlamentosu, bugün toplan· 
mış ve Adis-Ababanın zaptı 
yıldönümü münasebetile büyük 
tezahürat yapmıştır. 

Parlamento başkanı Kos
tanç<l Ciyano bir söylev ver· 
miş ve bu nutuk radyolarla 
dinlenmiştir. 

·TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi- 1356 

Nisan 23 Sefer 24 - MAYIS 

~ 6 i 
7 7 

Perşembe 
Günü e _er e ~ kunı~tur İstanbul, 5 (Hususi) - Av- Ankara, 5 ( Hususi ) - bir yıllık bir işi değil, daima çok memleketlerde hızlı bir 
:::::::- g \nııo nüshalar 25 kuro~tur. rupa artistlerinden alınan ver- Zonguldakta Battal a~zında fayda ve kazanç getirecek bir seyir alan toptan fiatlerindeki Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan Y&!ı 
h7 ANADOLU l\IA'l'BAASINDA - giyi, bilet üzerinden yüzEle beşe inşa edilecek olan liman hak- müessese telakki ederek ona yükselme hareketi 1937 sene· Gün~ 9,48 .ı,SS ~ım 12 19 07 
- DASll..MışTJR indiren kanun, Büyük Millet kında ki tahsisat: meclisçe l.:a- göre davranmaktır. sinin ilk ayları csn2sında da -ğle 5,03 12,iO yatıı ı 44 .,o's 

............... M .... e-cl-is_i_n_c_v_e_r~il~d~i· _______ b_u_ı_e_d_i_lm~iş-li_r. ____ ~--~~---O~'-h_a_n_R~a~h~m~i-G~ö~k~ç~c--~~d~e~va=m~e=y~l~em~İş~t~ir~. -----~ik=in:c:li::8:,5616,04imuk is1~a: 



lilisler, bütün cephelerde muka
vemete devam ediyorlar 

Bilbao, 4 (A.A.) - Yan1a
ıpda avcJ tayyareleri de bu· 
.man asi bombardıman tayya· 
eleri bugün Bask cephesin· 
leki bütün mevzileri ve geriye 
iden yolları şiddetle boınbar• 
lıman etmişlerdir. 

Asiler Bermeo etrafındaki 
ıask çemberini h fifletmek 
cıaksadile Rigoitia ve Amore· 
ıicta mıntakalarında • ynı za· 
nanda yeniden tazyikte bulun· 
oıya başlamışlardır. Sen Se· 
ıastienden iki asi gemisi Ber· 
~eoya gelmiştir. Basklar kadın 
e çocukların mevcudiyeti se· 
ıcbile Bermeoyu bombardı
oan edemiyeceklerini söylü
·orlar. 
Diğer bölgelerde mevzilerini 

ouhafaza etmektedirler. 

Paris, 4 (A.A.) - Bayon· 
ıeden buraya gelen haberlere 
röre Bilbaoya mühim takviye 
:ıtaatı gelmekte ve bu kıtaat 
lerhal ileri hatlara sevkedil
oektedir. Bundan başka Bil
>ao yolunu Franko kuvvetle· 
ine kapamak maksadile Bask 
!ephesine Asturiesden tayya
e, tank ve top geldiği bildi· 
ilmektedir. 

General Mola ordusu dün 
~ilbaonun şımalinde ve cenu· 
>unda son müdafaa sistemle
·ini teşkil eden Munguis ve 
~chansı işgal etmi~1ir. 

Londra, 4 (A.A.) - lngi· 
iz muhtelit milli komitesi 4000 
>ask çocuğunu barındırmaya 
lazırlanmaktadır. Bu çocuklar 
çin açılan ianeye bir çok yer· 
:fen iştirak edilmektedir. 

Paris, 4 (A.A ) - Salahi
ıettar mehafilin tebarüz ettir
~iğine göre, Fransız ve lngiliz 

rb gemilerinin açık deniz· 
' erde gemileri müdafaa hakkı 

vardır. 

Aynı mehafil ihtiyarları, ka· 
dmları ve çocukları bombar· 
dımandan kurtarm:ık istiyen 
~emilerin Nasyonalistler tara· 
mdan hücuma maruz kalaca
ğını zan ve tahmin eylemek· 
tedir. 

Fransız Sommc avizosu muh
temel olarak yarın ta1ıliye işi
ne başlıyacaktır. 

Salamanka, 4 (A.A.) -
Nasyonalist karargahının bir 
tebliğine göre, Madridlilere 
aid bir tayyare Saragosseyi 
bombardıman etmiş 20 kadın 

ve çocuk ölmüştür. 30 tane 
de yaralı vardır. 

Biskaye cebhesinde Nasyo
nalist kıtaat hatlarını ıslaha 
devam etmişlerdir. 

Santander cebhesinde düş
manın bir mukabil taarruzu 
tardedilmiştir. Düşmanın za· 
yiatı ağırdır. 

Salamanka, 5 (Radyo) 
Karargahı umumi Bask hüku
metinin zafer haberlerini tek· 
zib etmiştir. 

Havaların fenalığına rağmen 
Bask askerleri asiler tarafın

dan her tarafta mağlub edil
mişlerdir. 

Gihon, 5 (Radyo) - Puar· 
nanovea civarında mühim 
bir harb başlamıştır. Bilbao 
cebhesinde asile:, Mongolya 
ve iki küçük nokta daha iş· 

gal etmişlerdir. 
Roma, 5 (Radyo ) - Kral 

Viktor Emanoel yaverile bir· 
likte bugün müstemleke as
kerlerini teftiş etmiştir. 

Monte.sakreda toplanmış olan 
müstemleke askerlerine bir 
resmigeçit yaptırmıştır. 

Kral, bundan sonra Eritreli 
ve son Habeş harbinde malul 
düşmüş Askarilere hediye ve 
para vermiştir. 

Londra, 4 (A.A.) - Cebe
lüttarıktan bildiriliyor: 

General Guipo De Liano 
dün akşam Seville radyosunda 
Londradaki lspanyol sefirinin 
B. Edeni ziyaret ederek İngil
terenin Valans hükumetine 
yapmış olduğu yaniıma mu
mukabil lngiltereye Bermeo 
limanını teklif etmiş oldu
ğundan malumat almış bulun· 
duğunu beyan etmektedir. 

Paristeki İspanya sefiri de 
Fransa Hariciye Nezareti nez· 
dinde buna mümasil bir te
şebbüste bulunmuştur. Hatır· 
]ardadır ki bu işler olup biter
ken general F rankonun kıtaatı 
Bermeo limanını işgal etmiştir. 

Londra, 4 (A.A.) - Ademi 
müdahale tali komitesinin neş
rettiği tebliğde deniliyor ki: 
Tali komite açık şehirlerin bom
bardımanı hakkında iki tarafa 
yapılacak müracaat meselesini 
tetkik etmiştir. Yapılan umumi 
müzakere sırasında delegeler 
kendi hükumetlerinin İspanyol 
anlaşmazlığını insanileştirmek 
çaresinin bulunabileceği hak-

Tarihe müstenid zabıta romanı 

71 
etseler, sabık amirlerimi öl
dürmiyeceksiniz, sadece bayıl
tıcı mermi kullanacaksınız. 

Bana bu hususta namusunuz 
üzerine söz vereceksiniz. 

Lük, çok sakın ve tatlı bir 
sesle: 

- Aıizim doktor, size na· 
musum üzerine bildiririm ki, 
bu malikaneyi terketmezdcn 
evel Kont Trolveş ile bazı 
meseleler hakkında anlaşmak 
zaruretindeyim. Fakat gayri 
melhuz ve nahoş hadiseler 
karşısında da bu adamların 
hayatlarına kasdetmiyeceğimi 

Nakleden: F. Ş. Benlioilu 

namusum üzerine temin ede
rım. 

Bu sözüm, Piyer ve Ojiye 
nam ve hesabına da verilmiş 
bir sözdür. Emin olabilirsiniz. 

- Pekala teşekkür ederim. 
Sizi biz tahtelarz yolun beri 
tarafında bekliyeceğiz. Sizin 
de çıkmanızı temin için Fran· 
çı göndereceğim ve .sizi asan· 
sör merkezinde bekliyecektir. 

Lük, sağ elile doktorun eli
ni tuttu ve hararetli bir su· 
rette sıktı. 

- Teşekkür ederim mösyö, 
dedi, .sizden her kapıyı açan 

ANADOLU 

Bıçak taşımak 

Karşıyakada vapur iskele· 
sinde Mustafa oğlu Cavid ile 
Gaziler caddesinde Nusret 
oğlu Mehmedin üzerinde birer 
bıçak bulunduğundan yaka· 
lanmışlardır. 

Çakı çekmek 
Karantinada Mısırlı cadde· 

sinde Demir oğlu Süleyman, 
Abidin oğlu Ademe çakı çek
tiğinden yakalanmıştır. 

Esrar 
lkiçeşmelik caddesinde sa· 

bıkalılardan lsmail oğlu Mus· 
tafanın vaziyeti şüpheli görü· 
lerek üzeri aranmış ve üç 
parçadan ibaret 25 santigram 
esrar bulunmuştur. 

kında lngiltere hükumetinin 
ümidine iştirak eylediklerini 
bildirmişlerdir. İspanyada iki 
tarafa daha geniş bir esas 
üzerinde müracaatla bulunul· 
ması lüzumu kabul edilmiştir. 

Tali komite bu müracaatın 
metni hakkında delegelere hü· 
kumetlerile danışmak imkanını 
vermek üzere bu meseleyi Cu
ma günü yeniden müzakere 
eyliyecektir. 

İngiliz delegesi Cumadan 
evel bu mesele hakkında bir 
muhtıra hazırlamak niyetinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Bilbao, 5 (A.A.) - Havas 
Ajansının Bilbao muhabiri, 
Bask cephesinde esir edilen 
iki İtalyanı isticvap etmiştir. 
Bunlardan Angelo Delsis is· 
mindc olan birincisi f tal ya 
harp gemilerinin himayesinde 
olarak hareket eden bir ltat
yan vapuru ile 90 kişi ile 
birlikte yola çıkarak 17 şu· 
batta Cadikse geldiğini söy· 
lemiş ve mensup olduğu ta
burun münhasıran ltalyanlar
müteşekkil olduğunu ilave 
etmiştir. 

Luciano Faraon isminde 
olan diğer esir de İtalya harp 
gemilerinin refakatinde olarak 
hareket eden Sardegna ismin· 
deki vapur ile 1 martta yola 
çıkarak 5 martta Cadikse gel
diğini söylemiş ve şunları ila· 
ve etmiştir: 

Ben taksi soförü idim. Bu
raya cebren sevkedildim. Bu
rada kalmakla İtalyaya dön
mek arasında benim için hiç 
bir fark yoktur. Ben ne faşis
tim ne de faşist düşmanı. 

Londra, 5 (A.A.)-lngiltere 
hükumetinin Bilbaodaki sivil 
ahalinin tahliyesi için Sala
manka hükumeti tarafından 
tesi~ edilmesi tavsiye edilen 
emniyet mıntakası hakkında 

• 
anahtarı istemem; madmazel 
Gizel Kont ile Vikontun dai
releri arasındaki gizli ve hu· 
susi irtibat yollarını bana bil
dirmiştir. Françı asansör ya
aında bekletmeniz faydalı 
olacaktır. 

Allah muvaffakıyetler 
ihsan eylesin; mösyö Lük. 

- Muvaffak olacağımı ümit 
ediyorum. 

- Biz gidiyoruz. 
- Haydi uğurlar olsun! 
Doktorla gardiyan giderken 

bitişik dairede Piyer ile Oji· 
yenin Lükü beklediğini gör· 
düler. Fakat hiçbir şey söy· 
lemeden ve hiç durmadan 
geçip ~ittiler. 

Lük Oberlcn ve Piyerle 
yüzbaşı Ojiye hemen Ploçun 
odasına girdiler. Buradan çok 
kııa bir zamımda ve hiç gü· 

~--~~---~~~~-• 
Basene fuardan lzmire beş mil-

yon lira girecektir 
Fuarın açıldığı zamanlarda 

lzmirde mühim futbol, tenis 
ve güreş müsabakaları tertib 

edileceğini dünkü sayımızda 

yazmıştık. Haber aldığımıza 
göre, Bulgar milli takımı iz. 
mire gelecek ve Tiirkiye milll 
takımile karşılaşacaktı'r. Tiirk
spor kurumu, Ayrıca Sofya 
muhtelit takımını da getirtmek 
için teşebbüste bulunmuştur. 

Bu suretle İzmir ve lstanbul 
muhtelit takımları da Sofya 

general Frankodan bazı sual
ler sormuş olduğu bildirilmek· 
tedir. 

Diğer cihetten insani sebeb
ler dolayısile İngiltere ile F ran
sanın deniz tarikile çocukların 
tahliyesine devam edeceklerini 
ve tahliye işlerinde kullanılan 
vapurların açık denizde lngiliz 
harb gemileri tarafından hi
maye edileceğini Londr.ının 

Frankoya bildirmiş olduğu 
öğrenilmektedir. 

Zannedildiğine göre, lngil
tere sivillerin Fransada karaya 
çıkmasından sonra İspanyol 
vapurlarının boş olarak Bil
baoya dönmelerine ve döner
ken yiyecek ve silah taşıma· 

malarına nezaret edecektir. 
Paris, 5 (A.A) - General 

F rankonun Hariciye Nazırı 
iken istifa eden Serrat Bonas· 
tre şimdi Parisde bulunmak
tadır. Eski nazırın artık İspan· 
yaya dönmiyeceği zannedil
mektedir. 

Serratm istifa ve azimeti 
Frankonun harici politikasına, 
bilhassa ingiltereye karşı takib 
ettiği siyasete karşı gösterdiği 
memnuniyetsizliğin bir nişanesi 
olarak telakki edilmektedir. 

Serrat Burgos hakkında ln
giltereye gönderilen notaları 

imza etmek istememiştir. 

Burgos hükumetinin umumi 
katibi olup reyi alınmadıkça 
hiçbir karar ittihaz edilemiyen 
ba~kumandanın kardeşi Niko
las Frankonun gittikçe büyü
yen nüfuzu <la sabık nazır 
Serrat tarafından tasvib edil
memektedir. 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman 
matbuatı Guernicanın guya 
Alman tayyarecileri tarafından 
bombardıman edildiğine dair 
ecnebi memleketlerde çıkarılan 
yalanları tekrar mevzubahse
derek bu sefer lngiltereden 

rültü çıkarmadan geçtiler; bu
rada madmazel Gizelin tarif 
etmiş olduğu gizli kapıyı bul
makta hiç güçlük çekmediler 
ve biraz sonra, derin bir 
uykuya dalmış bulunan ihtiyar 
Kont Sigisbertin karşısında 
bulundular. 

Lük, Ojiye ve Piyerin ayak 
sesleri kalın halılar üzerinde 
boğulup kalıyordu. Bu sayede 
Lük karyolanın yanına kadar 
gidebildi. Ve birdenbire fakat 
yavaş;a: 

- Elektrikleri yakınız! 
Dedi. Yüzbaşı Ojiye ve 

makinist Piyer seri bir hare· 
ketle elektrik kominatörlerini 
çevirdiler. Geniş oda kuvvetli 
bir ziya içinde kaldı. 

Bu şiddetli aydınlık uyuyan 
adamı uyandırdı. Kont, oda
sına kadar hiçbir kimsenin 

muhtelit takımile karşılaşacak· 
lardır. 

Enternasyonal tenis müsa
bakaları da turnova şeklinde 
yapılacaktır. Dabl müsabaka· 
lan için İzmirde tenis kortu 
bulunmadığından Kültürparkta 
bu müsabakalar için müsait 
bir kort tesis olunacaktır. Bal
kan güreş ve Enternasyonal 
tenis müsabakaları da bir hafta 
sürecegı ıçın İzmir mühim, 
devamlı ve alakalı spor te
maslarına sahne olacaktır. 

Fuarda ucuz yemek veren 
ayrı bir lokanta tesisinden 
vazgeçilmiş, mevcud gazino
nun hususi salonlarının ayrı 

ayrı lokantalar halinde işletil
mesi, bu lokantalarla taraça 
ve müzikli salon servis fiatle· 
rinin ayrı ayrı ve bilhassa 
ucuz olması Fuar komitesince 
muvafık görülmüştür. 

Fuar zamanında İzmirde 
yapılacak spor müsabakaları· 
nın hepsine aid ucuz biletler 
ihdas edilmesi ve bunların 
bütün istasyonlarla vapur is· 
kelelerinde Fuar ziyaretçilerine 
satılması muvafık görülmüştür. 

Geçen sene Fuarın uyandır

dığı canlılık sebebile İzmire 
2,000,000 lira girmişti. Bu 
seneki Fuar sayesinde İzmire 
beş milyon lira gireceği tah
min ediliyor. 

Bulgarlar tenzilat ya
pıyorlar. 

Fuarı ziyaret edib memle
ketlerine dönen ziyaretçilere 
Bulgar demiryollarında % 50 
tenzilatlı dönüş bileti verile· 
cektir. Fuarımızda teşhir edi
lecek nümuneler de dönüşte 
ücretsiz nakledilecektir. Tuna· 
da işliyen Bulgar devletine 
ait vapurlar da aynı tenzilatı 

tatbik edeceklerdir. Bulgar 
vapur kumpanyası masrafını 
kapatabilecek kadar yolcu ve 
eşya temin ederse İzmirc va
pur uğratmağı ve 11

'o 50 ten· 
zilatlı tarife tatbik etmeği ta
ahhüd ettiğini de Fuar komi· 
tesi riyasetine bildirmiştir. .................... 
çıkan bu yalan haberlerin İn
giliz hükumetinin bir manev· 
rası olduğunu ve bu sayede 
silahlanma programının icap 
ettirdiği külfetleri İngiliz mil
letine daha kolaylıkla kabul 
ettirmek istediğini ehemmiyetle 
kaydeylemektedir. 

gelemiyeceğine emindi. Ancak 
kardeşinin gelebileceğine hük
mederek: 

- Birşey mi var, Ploç.? 
Diye mırıldandı. 

Fakat, bir kardeş cevabı 
yerine bir elin, alnına doğru 

bir tabanca uzattığını gördü. 
Hayret ve dehşetle, bekçi ve 
muhafız elbiseleri giymiş adam
ların yüzlerine baktı; vaziyeti 
anlar gibi olarak: 

- Ne?.. Nihayet.. 
Diyebildi. Yalnız, bu silah

lı, bu kendisini tehdip eden 
adam kimdi, bunu bilmiyordu. 
Nihayet kendisine hiç. de 
meçhul olmıyan bir ses üze.· 
rine: 

- Ah ... Lük Oberlcn! 
Dedi. Gene malum diğer 

bir ses: 
- Ve Piycr Maleni de 
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Bugünkü program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12, . 
30-14 Halk türküleri, hava· 
disler, hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 

Dans musikisi, 19 Konferans, 
20 Türk musiki heyeti, 20,30 
Bay Ömer Rıza tarafından 
Arapça söylev, 20,45 Türk 
musiki heyeti tarafından şar· 
kılar, 21, 15 Stüdyo orkestrası, 
22, 15 Ajans ve Borsa haber·· 
leri, 22,30 Seçilmiş musiki 
parçaları, 23 Son. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 de Türkçe ha· 

vadisler. 

Doğanspor 
lstanbula ve Üçok da An· 

karaya gittiler 
Bu Pazar günü İstanbul ve 

Ankarada mühim spor temas· 
ları yapılacaktır. 
Doğanspor takımı Istanbul· 

da Fenerbahçe ve Beşiktaş 
takımlarile, Üçok takımı da 
Ankarada Ankaragücü ve G. 
Birliği takımlarile karşılaşacak
lardır. Bu müsabakalar için 
Doğanspor takımı dün lstan
bula hareket etmiştir. 

Üçok takımı da bugün Af
yon trenile Ankaraya gitmiştir. 

istifa 
Kemalpaşa ziraat memurlu· 

ğuna tayin edilen Ulucak kö· 
yü öğretmeni B. Süreyyanın 
öğretmenlikten istifası Kültür 
Bakanlığınca kabul edilmiştir. 

f ' 
Teşekkür 

İzmirde Beyler sokağında 
Ahenk matbaası karşısında 
30 numaralı muayenehane
sinde icrayi tababet etmekte 
olan birinci sınıf dahili has
talıklar mütehassısı ve Al
manya Hamburg üniversite· 
sinde tahsil görmüş Dr. M. 
Şevki Olgurun Erzincanda 
bulunduğu zamanlar refikamı 
müptela olduğu bir hastalık
tan dolayı pek ziyade ehem· 
miyet, itina ve dikkatle çalı
şarak az zaman zarfında teda
visine muvaffak olmuş bulun
masından ve bu kerre de 
bende zuhur etmiş bir hasta· 
lığı da hazakatı sayesinde 
derhal ve acil bir tedbir itti· 
haz ederek teda\'İ etmiş ol
masından dolayı gerek benim 
ve gerekse refikamın hayatmı 
kurtaran bu zata ilelebet 
minnet, şükran hislerile mü· 
tehassis bulunduğumun muh
terem gazetenizle alenen ya
zılmasını rica ederim. 
Gördes jandarma kumandanı 

Basri Öktem 

unutmayınız Kont hazretleri! 
Dedi. 
Kont başını çevirince bu 

defa da ikinci bir tabanca ile 
karşılaştı. 

Vaziyetin gittikçe fenalaştı
ğını ve ciddileştiğini gören 
ihtiyar müstebid Almanca bir 
küfür savurmaktan kendini 
alamadı. 

Kont sonra şunları ilave 
etli: 

- Burada böylece serbest 
ve ellerinizde silahlarla bulun· 
manıza göre, vaziyet tamamilc 
aleyhimde demektir. İçeriden 
ve dışarıdan çalıştınız, nihayet 
emelinize muvaffak oldunuz 
ve sanıyorum ki, ve buraya 
gelmiş olmanıza göre, karde· 
şimi mücadele harici kılabil· 
diniz. Maamafih gün doğma· 

- Sunu tJar -

• 

lı 



ev varmışp. 
ahi ne günlere kaldık; Hol

lıdda grev varmış. 
Hollivud, yani şu dün a 
yonlarının aktığı hy 

u 1 ' meş ur 
uız ar yuvası yok . 
• d mu, ışte 
"I a g "I"' rev 1 an etmiş. Greta 

lroolar J H 
kd 

' an arlov, Janet 
l onald · • vesaıre de işin 
pde imişler .. 
J(edilerin ça k la maşır yı amasını 
. rım. Fakat dünya gençli
ıın, hatta ihtiyarlığının mu
&enesini b 
~v . ~ ozan yıldızların 
' ılan edeceklerine hiçbir 
~~n aklım ermez. Onlar 
vı, beyaz perde içinde pek 
temsil ed 1 b" . .d er er ve ız ıca-

l a, a_lık alık bakınırız. Bana 
·= gelıyor ki, Hollivud, ha
ııaten b" 

ır grev yapmakta 
lde y . b" n 

' enı ır eseri için rek-
~ Y'pıyor ve belki de ya
tta bunun kokusu da çıka-

ır. 

t
M aamafih, hen canü .. ··ı b . gonu • 

u grevın gerçekleşmesini 
a eb d"I . . . ' 
akd· e 1 eşmesını ısterdim. 

'1 1 ırde, anneler, babalar p: ~cak, aç karına züppelik 
• st" ~r, ders kitabı yerine 
tak artı. seyredenler kurtu
~ ' ktaklıd yüzünden maska-

çı an .. k tt 1 goz, aş ve saçlar 
u acak h ı~ . 

9e · ' u asa ınsanların 
sı, man . 

!'U k evıyatı, rahatı, hu-
lcr? urtulacak ve daha da 

Benim bu .. 1 . 
iz . soz erım, hiç şüp-

sınema 
• kızd ve sanat aşıkla. 
hJn ırı~ amma, böyle tam-

' sesı de b .. 1 k 
Ceç 1 oy e çı ar. 

en erde va d .. 
görd- B pur a ıkı genç 

Lor uknı. aşlannı kitaplara 
'1 ' 0 uyor k 
anlamı ·b~ .uyor, birşey-

Yor, ırıbirine· -E . 
yvah - diyorla d 

Paca"' h r 1 - ne gız, apı yuttuk? 
Ben de g ··h. 
ad· ayrıı tıyari kendi 

ıme mırıldandım: 
- Yutarsınız .. y k . ya, yutarsınız 
~ L"l~ Dartıst Lilyan Harvey 

ı ı am·t ' 
n G f 1 a, yok bilmem 

rav ord d" . 
ı k ıye dıye ayna-

arşısından kalkm 
aı?. az mı-

ihtiyar b" • 
ıtı: ır aostum anlat-

1' orunu h 
tda . ' em de on altı ya· 
lıneın s~~ema artistlerinden 
Jrafı ıme aşık olmuş. Fo-

nı, gece t y •• ya agının ıçıne 
k~:t~ormuş .. Güldüm. Kü
dur 

1 
ayram akşamları, yeni 

L a arımı h tt ··t·· .. .zulur • a a - u usu 
künm mdu, bozulmaz mı diye 

t e en - elb. 1 . . 
ıma 1 ıse erımı ya· 

;ı • a ırdım h 
:ıdı.. o m b • o atırıma 

sa b·· 1 u arek de hiç ol-
oy e şey ya d ı 

en ı; 11· psay ı .. . • o ıvud 
ıl, d- • grev yapıyor 
i bir unyaya Yeni ve kelli 

oyun h 
. ~Yorum. Al~ırlıyor,_ diye 
ızı, yıldı l h, cemı cüm-

a 2 •rın . 
sun eylesin A. şerrınden 

· "'tnin!. 
Cimdik 

~kevi köşesi 
Evclce ·ı- . a 
uk b ı an edıldiği halde 
düf atyra~ı hazırlıklarına 

e mcsınde . 
ltıış ol n gerı bıra-

an spo 
"ıulu k r ve çocuk 
t 18 d onfer~nsımız, bugün 

§ c verıf ecekt· --.-._ 
-Bu ·· ır. ı t 

ük gun saat altıda '- ·· 
\le S(l KOY• 

saray at 17 ,30 da Ki-
llrıtı1,;.e Yayım komiteleri 

vardır. 
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Fakir çocuklara yapılan çok 
güzel yardımlar. 

Ortada lıamigetli vatandaş Paşa Melıme r ve Esir
geme kurumu idare heyeti, aşağıda Paşa Mehmedin, 

yukarıda cemiyetin giydirdığı yuvrular. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl neği olan bu çok değerli yar-

da Balıkesir Çocuk Esirgeme dımından dolayı kendisini kut· 
kurumu tarafından (500) fakir lularız. Kurum id:tre heycti-
ve kimsesiz çocuk giydirilmiş- nin devamlı ve muntazam ça-
tir. Bu defa da 23 Nisan ço- lışması v~ halkın hamiyeti 
cuk bayramında (105) yavru ve. alakası ile ilk~kul tale.b.,e-
giydirilmiştir. Bundan başka lerı~den (105) fakır .~e kım-

t · 1 d · d sesız çocuk her gun sıcak 
Y:. ı~ ya~u ar~ aıma yar 

1
1m yemekle beslenmekte (500) fa-

g~~t erhmh~d ep anMınmhış doBan kir çocuğun kitap, defter, ka-mu ea ı aşa e me a· 
1 k · k · lem gibi ders levazımı temin 
ı esır çocu esırgeme kuru- d"l kt . d ., . . e ı me e, yem ogan yavru-

muna genış mıkyasta teberru- )ara kundak ve süt dağıtıl-
a_tta bulunarak (105) kimse- makta ve (1000) ne yakın ço· 
sız yavruyu giydirmiştir. Ha- cuk muayene edilerek ilaçları 
yır severliğin yüksek bir ör- parasız verilmektedir. 
--------~---========================-~--~~~~ 

Büyük bir muhakeme 

[Aydında 

Tavla Şampiyonluğu 
Aydın, 

(Hususi)·-

Geçenler
de Hava 
kurumu 
kıraet ha -
nesinde, 
Ayd ı nda 
hiit li n tav- ı 

!a cıları ala I 
kadar eden 
ve etrafın
da u 7. un 
uzun mü
nakaşalar 

doğuran tavla şampiyonluğu
nu, nihayet Bay Mehmet Ak
giimüşün kazand ~ıııı bildir
miştim. Tavlacılar Aydın şam

piyonunu tanısı"lar diye, ken
disinin bir de fotoğrafını gön
deriyorum. 

'19arihi tetkikler: 

MANiSA 
Mezar kitabeleri ___________ , __________ _ 

Tat Zade Hüseyin (Efendi) 
Manisa ilbagı sayın Bag 
Lütfi Kırdara sayğılarımla: 

~~~~Kemal Özer 
-3-

Tat zade hüsegin e/endinın mezar taşı 
Manisanın Paşamezarlığında irtihali daribeka eden 

gömülüdür. Kabir taşındaki Ulemai fehamdan Tat 
kitabe şudur: Zade cennetmekan esseyyidi 

Hüvelhayyülbaki Hüseyin efendi ibnilmerhum 
Camii Cedid müderrisi iken Esseyyidi Halil efendi 

•• 
A ydın' 1Halkevlileri O merbeylide 

Ruhu şerifiçün elf atiha 

1214 
Sene 

Fi yevmil'had 
20 Şevval 

Aydın Halkevlileri Ömerbeylide 
Aydın, (Hususi) - Aydın Halkevi köycülük şubesi başkanı 

~Ahmet Emin Arkayn ve Ar şubesi başkanı Halit Ziya:ve ko
mite arkadaşları Germenciğin Ômerbeyli köyüne giderek, ora
da sosyal, tarımsal inceleme yapmışlar ve köy evlerini ve köy-: 
!ünün yaşama vaziyetini tesbit etmişlerdir. Köycülük şubesi, 
bu köyde ihtiyar heyetinin kurduğu okuma odası için dolap 
ve sandalyalarmı temin etmeği vadetmıştir. 

Fi badelfakır 

Tatzade Hüseyin efendi; 
ulemadan bir zat olup Kara 
Osmanzadeler tarafından (Ti
reden) Manisaya celbedilmiş-

tir. İlaahirülömür Manisada 
neşri ilimle meşgul oldu. (1214) 
tarihinde irtihal ederek Paşa
mezarlığı denilen kabristana 
defnedildi. (1) 

(2) Tatzade denmekle ma
ruf Hüseyin efendi ibnisseyyidi 
Halil efendi beynel'ulema fah
rilmüderrisin diye şöhret al- -
mıştır. Hüseyin efendi Tirede 
tedris ile meşgul iken; Kara 
Osmanzadelerden (Karamüsel
lim) tarafından Tireden Mani-
saya getirilmiştir. 

Evvela Camii Cedid med· 
resesi müderrisi iken sonra; 
Müsellim tarafından bina edi
len Müsellim medresesine mü-

Bozdoğan Belediye Meclisi azası Bergamada 50 pehlivan 
Aydında beraet ettiler. arasında geçen güreşler 

derris nlmuştur. Ahir ömrü
ne kadar Manisada neşri ilim 
etmiştir. Hatta (Eyyamı buhur
da) (1500) talebesile (Karagöl) 
yaylasında derslerini okutur· 
muş. (1214) tarıhinde irtihal .. Aydın, (Hususi) - Aydın Asliyeceza mahkemesi dün bü

tun . a.z~larile ve reisile mahkemeye verilen Bozdoğan Belediye ı 
Meclısının muhakemesini görerek hepsi hakkında beraet kararı 
verdi. Başta eski reis B. İsmail Tarhan olduğu halde 14 azayı; 
cpe)~c~ bir müddettcnberi Aydına taşıyan bu davanın mevzuu 
şu ıdı: 

d" Mthtarlığın lağvından dolayı, muhtarlığa ait vazifeleri bele
ıyl ere devredilmiş olmasından Belediye Meclisi yaptığı hiz

met ere mukabıl ücret alır kaidesine dayanarak belediye kanu
nunun 70 inci maddesinin 8 inci fıkrasına dayanarak tarife ve 

h~rç t~hsilin_c başlamış. Bir mükellef şikayet etmış, Vilayet idare 
b eyetı k1}!.11 muhakeme karan vermiş, Şı1rayı devlet bu kararı 
taodzara u~_umud?tahkeme kararına çevirmiş. Mahkeme de or-

a suç gorme .,. d b 
ıgın en eraet kararı vermiştir . . 

Aydında Bahar bayramı 

• 

Bergamada güreşen pehlivanlar 

lzmir Ralkevlileri, AgdınJAVa/i .... ve Halkevlileri 
ile:Bahar bayramında (Aydın-San' at okulunda 

Aydın, (Hususi) - Bahar bayramının havanın kapalı olma· 
sına rağmen Aydında çok eğlenceli geçtiğini ve bütün Aydın-
lıların kırlara döküldüğünü yazmıştım. Gönderdiğim rcsım, 
o gün Aydında bulunan~İzmir Halkcvlilerini ve Aydının müncv
verlerlerini San'at okulunun tertib ettiği eğlencede gösteriyor. 

Bergama, (Hususi) - Av
cılar kulübü tarafından tertip 
edilen pehlivan güreşleri pa
zar günü Bağlarkırında yapıl
mıştır. 

Türkiye başpehlivanı Te
kirdağlı Bay Hüseyin başta 
olmak üzere güreşe tam 50 
pehlivan gelmiştir. 

Güreşler hemen sabahtan 
akşama kadar sürmüş, binlerce 
halk sahaya toplanmıştır. 

Deste, küçük orta, büyük 
orta, başaltı ve baş olmak 
üzere beş kısma ayrılan gü
reşlerde küçük ortada lbrahim, 
Afyonlu Adem berabere kal
mışlardır. lbrahim iki, Adem 

üç pehlivanı yenmiştir. 
Büyük ortada Bergamalı Ab

düsselam, Çengel Abdullah 
bir saat, baş altında Sındır-

gılı Şerif ve Manisalı Ali iki 
buçuk saat, başta Manisalı 
Rifat ve Adapazarlı Molla 
Arif iki saat çok güzel oyun
larla güreşerek berabere kal
mışlardır. Yarımdünya Afyonlu 
Süleymanla güreşen Tekirdağlı 
Hüseyin, birinci mükafat olan 
yüz elli lirayı kazanmıştır. 

Hakem heyeti; eski başpeh
li\ an Kara Ali ile eski pehli
vanlardan Bergamalı Kerim 
çavuş, pehlivan Dinçer, Tahsin 
Gürzelden ibaretti. 

edip Manisada Paşamtzar· 
lığına defnedilmiş, sonra; pa-
dişahın iradesile kabri üzeri
ne sanatlı ve güzel mermer
den sanduka yapılmıştır. [3] 

Bir kaç yazma, hüsnühatla 
yazılmış asarı ilmiyesi vardır. 
Maııisada Muradiye kütüpha-
nesinde mevcuttur. [ 4] 
-, ~O~maalı miiellifleri cilıl 1 
sahi li· 35 

l~J Bu ıııaluaıat J\Iaai. a Mu· 
r.ııli)•' kiilüpbanesi memuru Bay 
Ahclııllahı:m alınmı~tır. 

[3 J Tat zade Hüseyin eft>acJinia 
me13r ıatının fotoğrafını alırkt•o 
sandukayı aradım, bulamadım. Hat· 
ıa ow:ıa~ ıa.ınıa da yndc yattığını 
nördüın ve etrafını c;alılardan ayık· 
I"> 

lıyarak ıemizlettirdim. Ve ondan 
!öoııra, kitabesini yazdım. fotoğra· 
fıoı aldım. K. Üzer .. 

(4) Osmanlı müclliflı·ri t:ild 2 
eahifl" 33 de Manisanın pa~am~· 
zarlığı deoilım mezaristanda ve yol 
keoanada (Tat zade Hüstı) in) den· 
dinin yanına defnedildiğini bildir· 
di~i (Kara Mahmud) l5kabilc ~ 
bur (Mahmud bini hafız l\lani6avi) 
nio paşamı•zarlığındaki mezar taş· 

lanna tesadüf edilemedi. -------Pehlivanlara dört yüz lira-
dan fazla mükafat verilmiştir. 

Bergama en güzel pehlivan 
güreşlerinden birisini daha 
görmüş ve çok heyecanlı bir 
gün yaşamıştır. 

Avcılar kulübünü, büyük bir 
intizam içinde yaşattığı böyle 
bir günden dolayı takdir ederiz. 
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Numara - 9 

ANADOLU 
Yazan: M. Ayhan İtalya da 

İmparatorluk 
şenlikleri 

Roma, 5 (Radyo) - İmpa
ratorluk ' şenlikleri hakkında 

t 1 hazırlıklar devam etmektedir. 
· D k •• v d 1 -J b --- Bu merasime büyük kuvvetler - o a yuz aşıyıJ çagır ı,-ona azı inümayişkarane bir şekilde iş-

tertibat için"emirler verdil .. ----·· tirak edecektir. 

- F-a-ka_t_b_u_n-la;';, senin askerlik Anladım haşmetpenahl Milan Hodza 
namus ve ciddiyetine tevdi - En küçük bir şeyden Londraya gidiyor 
edece~im yüzbaşı.. beni haberdar edeceksin! 

- Müsterih olun haşmet- - Ona hiç hüphe yok 

Sayfa S 

Katalonyada dün kanlı 
hadiseler oldu 

Muvakkat bir hükumet teessüs etti. Anar• 
şistler, bazı yerlerde teslim olmadılar 

Paris, 5 (Radyo) - Barse· J anarşistlerden bazı kimseler 
londan gelen haberlere göre, vazife almıştır. Yeni hükume· 
vaziyet çok vahim ve karı- tin, asayiş ve intizamı tesis 
şıktır. edip edemiyeceği henüz belli 

Anarşistler müddeiyatların· değildir. 
da inad etmekte ve bulunduk- Barselon, 5 (Radyo) - BeŞ 
ları yerleri tahkime çalışmak· İngiliz torpitosu, dün buray• 
tadırlar. gelmiş ve İngiliz müessesek 

Telefon santıralı anarşistler rinin muhafazası için iki yuı 

- Rozita, bütün dikkatinizi, • 
bütün vefakarlık ve sadakati

ı nizi bekliyorum. Haydi ya:vruml 
Hizmetçi kız ayrıldı .. O ge· 

.ne ralmz kalmJştı. 
Onun odaya girdiğini, ağır 

;adımlarla yanıbaşında diz çök· 
tüğijnü görüyor gibi oluyordu. 
Birdenbire kalbi şiddetle çarp· 
tı. Sanki meçhul bir genç 
yüzü, dudaklarını kendi dudak 
larına doğru uzatmıştı ve ateş
ten bir çift göz, kendi gözbe· 
beklerinin içine bakıyordu .. 
Kulağında: 

penah, ben bir kulunuzum. devletlim .. 
- Her küçük muvaffakı

yetinde, bir rütbe terfi ede
ceksin. Şimdi sarayımın baş 
yaverisin. Yarından itibaren 
üniformanı sırtında göreceğim. 

icabında kılıcımı uzatır ve 
onunla beni öldürmenize seve 

. 

1 

tarafından işgal edilmiştir. bahriye neferi çıkarmıştır. 
l eşrolunan bir tamimde Son haberlere göre, anar 

kan dökülmesinin önüne ge- şistler, bazı yerlerde hala is 

- Seni seviyorum Kiyara! 
Diyen tatlı, sıcak, gıcıkla· 

yıcı bir fısıltı vardı.. Başını 
şiddetle şılkti ve doğruldu: 

- Ne oluyorum, birdenbire 
nedir bu bendeki kalb deği· 

şikliği? .. 
Onun muhakkak geleceğini 

biliyordu. Meçhul Korsan, 
esasen bütün Venedikte, bü
tün Adriyatik, Yunan ve Ada
lardenizi sularında istediği 
zaman, istediği yerde bulunan 
ve sözünü muhakkak yerine 
getiren bir kahraman olarak 
tanınmıştı. Fakat bu gelişte, 

korkunç ihtimaller de vardı. 

Ya görülHr, hissedilirse?. 

Kiyara, bu endişe ile terler 
gibi oldu. 

* ... * 
Zavallı genç kız, hiç bir 

şeyden haberdar değildi. Doka, 
kendisinin ve Dük Françesko· 
nun kabul edilmemesinden 
adamakıllı sinirlenmişti. Bu
nunla da kalmamış, vaziyetten 
şüphelenmişti. Tam düğün ka· 
rarı verileceği bir sırada ya
pılan bu hareketin manası ne 
.d.? 
1 ı. . 

Doka, sarayına döndükten 
sonra, saatlerce odasına ka· 
panmış ve düşünmüştü: 

- Kiyara, fazla ileri gidi
yor. Evet, onun vasisiyim, en 
yakın akrabasıyım. Fakat aynı 
zamanda bir · Dokayım. Her 
kapı benim emrimle açılır ve, 
onun her şeyi benim vicdani 
mes'uliyetimin altındadır. 

Doka küplere biniyordu. 
Fazla ileri gitmekten de çeki
niyordu. Çünkü, Kiyaranın 

mukavemetli, izzeti nefisli, per
vasız bir kız olduğunu da 
hesaplıyordu .. 

Dokanın kalbinde bir şüphe 
vardı: 

Acaba!... 
Evet, acaba, Kiyara·ki, ni· 

şanlısını sevmediğini herkes 
anlamıştı • Meçhul Korsandan, 
onun kahramanlığından, gü· 
zelliğinden maliimattar mıydı?. 
Ona k8rşı ne düşünüyor, kal
binde ne hissediyordu. Hulasa, 
Doka, hiç bir neticeye vara -
mıyor ve bir ç.are bulamıyordu. 

Derhal, altın çekici vurdu. 
Bir zabit girdi: 

- Bana, Yüzbaşı Ventori· 
yoyu çağırmız .. 

- Emredersiniz devletlim. 
Bir dakika sonra, genç top

çu yüzbaşısı içeriye girmişti : 

- Gel Ventoriyo!. Ne ha· 
herler var?. 

- Denizlere bir keşif filosu 
çıkardım .. 

- Çok iyi ... Bak, :;ana bir 
., • ., '1al-.a cnuliu~· 

seve tahammül ederim .. 

- Eminim Ven~oriyo!. Si
norina Kiyarayı ziyarete git
tim. Venedik Dokası, tek ve 
en yakın akrabası olduğum 

halde, uydurma lJir sebeble, 
beni kabul etmedi. Bu kızı 
severim, takdir ederim. itiraz 
etmedim. Fakat ben, onun 
umumi vaziyetini daha yakin· 
den tedkik etmek arzusunda
yım. Keza, herhangi bir serse
rinin taarruzuna uğraması da 
muhtemeldir. Nitekim o kor· 
san haydut, saraya kadar gir· 
miş, pencereye çiçek bırak

mıştır. Yapacağın şeyin ana 
hatlarını sana söyliyeyim: 

Yarın veyahut yarından 
sonra gidip, onu benim namı-

ma göreceksin. Kendisine se
lamlarımı söyliyeceksin. Aynı 

zamanda.. Yapacağımız tahki
kata medar olmak üzere, bu 

çiçek ve mektup hadisesi hak· 
kında malümat istiyeceksin. 
Bu bir!.. Sarayı müşahede ve 
muhafaza altında bulundura
caksın .. Fakat belli olmaması 
için, askeri ara sıra tamamen 
çekeceksin.. Yalnız karşı ta
raflarda bir iki kişi kafidir. 

Yüzbaşı, eğildi ve Dokanın 
elini öptü. Genç yüzbaşının 
sevincine payan yoktu. ikbal 
merdivenlerini tırmanmağa baş
lamıştı. Verilen işte ne kadar 
muvaffak olursa, o nisbette 
çıkıp ' gidecekti .. 

O çıktıktan sonra, Doka: 
- Tam benim aradığım ' 

tipi... Haris!... Binaenaleyh ' 
onu istediğim gibi çalıştıra

bilirim. 
Diye mırıldandı .. 
Yüzbaşı, derhal hassa cfra· 

dından kendisine çok yakın 
bazı neferleri çağırmış ve on
lara direktiflerini mahrem bir 
şekilde vererek işe başlamıştı. 

Mı/cin Hodza 
Prag, 4 (A.A.) - Başvekil 

Bay Hodza Çekoslovakyayı 
lngiltere kralının taç giyme 
merasiminde temsil etmek üze
re bvgün Londraya hareket 
etmiştir. 

Çekoslovak heyetinin diğer 
azaları ordu müfettişi general 
Syrovg ile Çekoslovakyanın 
Londra büyük elçisi Bay Jan 
Masarykdir. 

Üçüncü S?ÜnÜ, ki, Kiyaranın 
hesabınca, artık meçhul kah· 
ramanın geleceği gündü ve 
tesadüf, Dokanın emri ile yüz
başı Ventoriyo da aynı gün 
saraya gelecekti .. 

Kiyara, sabaha karşı uyan· 
mıştı. Tertemiz ufuklarda ıa
bahın yavaş yavaş doğuşunu 
seyrediyordu. Hayat, ne olur
du, böyle temiz olsaydı!. 

İngiltere kabinesinde 
Daha büyük mikyasta 

tadilat yapılacak 

- Sonu var -

Londra, 5 (A.A.) - Par
lamento mehafili kabinede 
evelce haber verildiğinden da-

Ağaç dikme faaliye.ı Akhisarda Halkevi 

ha geniş mikyasta tadilat ya
pılmasına intizar etmektedir. 
Bu tadilat kralın taç giyme 
merasimini :nüteakıb hemen 
yapılacaktır. ti artıyor 

Akhisar, (Hususi) - Kaza· 
mızın zirai durumunda busene 
başka yıllara nisbetle salah 
vardır. Hububat, pamukçuluk 
ve zeytincilik işlerine busene 
verilen ehemmiyet kaydedile-
cek kadar esaslı olduğu gibi 
yetişme vaziyeti de rençberi 
güldürecek bir haldedir. 

Akhisar ve muhiti toprak
larının feyizliği, mahsulata ol-
duğu kadar ağaç yetiştirme
de de ünlüdür. Fakat yıllar· 
danberi bu noktaya elini ba-
san bulunmadığı için birçok 
köylerimiz ağaçsızdı. ilçebay 
Rifat Yenal burada bir ağaç 
seferberliği yapmıştır. 

Bu ~ıl sulak olan yerlerde 
otuz bınden fazla kavak di-
kilmiştir. Köy kanunu tatbik 
edilen 83 köyde, salma mik-
tarını azaltmak kasdile, köy 
tarlaları ihzar edilmiştir. Bun-
lardan 35 köy bu sene 1700 
dönüm zeriyat yapmıştır. Ge· 
lecek yıl bu miktar program 
mucibince dört misli yüksele
cektir. 

Kapaklı köyü ile Akhisar 
arasındaki şosenin iki yanma 
binlerce dut ağacı diktiren 
kaymakamımız, öyle tahmin 
ediliyor ki, bununla yalnız bu 
ana yolu ağaçlamış olmakla 
kalmıyacak, ileride ipekçiliğin 
tekrar ihyasına amil olacaktır. 

iskan mUdürlUğU 
Vilayet f skan müdürlüğünün 

bulunduğu Hükümet konağın
daki kısım çok dar olduğun
dan Bahribabada Sıhhat mü
dürlüğü binasının üst katının 
bu müdürlük teşkilatına tah· 
sisi Vali Bay Fazlı Güleç ta
rafınrlım muvafık vörülmüstür. 

yapılacak 
Akhisar, (Hususi) - Hal

kevi planı bitmiş, tasdika 
gönderilmiştir. Ev, (75) bin 
liraya mal olacağından şehri· 
mizde modern bir inkılab mü
essesesinin yükselmiş olduğu

nu göreceğiz. Halk bu bina
nın bir an önce tamamlanıp 

kapılarının açılmış olduğunu 
görmek istiyor. 
Köyde~ 

Karasonya köyünde 1500 
lira sarfile bir içme suyu ge
tirilmektedir. Kaymakam Bay 
Rifat Yenal, Karasonya rneya· 
nında diğer bazı köylerin de 
içme suyuna malik olmalarını 
arzu etmekte ve büdçesi mü
said olan köyleri de bu işe 
teşvik eylemektedir. Bu me· 
yanda Yeniceköy de vardır. 
Y eniceköyü 4 mikyaslı bir su 
getirmeğe bu hafta teşebbüs 

etmiştir. 

Fransa • Almanya 
Ticaret anlaşmaları 

Berlin, 5 (Radyo) - Fran
sanın Berlin büyük elçisi Bay 
Fransovanın Parise gitmesine 
siyasi mahfell'!rde büyük ehem
miyet veriliyor. Fransa • Al
manya arasında müzakereleri 
muvaff akıyet)e devam eden 
ticaret anlaşmaları hakkında 
büyük elçiye malUmat verile
ceği ve bu scyahatm bu an
laşmalar la alakadar olduğu 
da söyleniyor. 

Almany • Fransa arasındaki 
ticaret anlaşması 20 Mayısta 

iki taraf murahhasları arasında 
imza cdılecektir. 

B. Ramsay Makdonald, B. 
Duff Cooper, B. Runciman 
ve hava işleri nazırı Lord 
Svinton çekileceklerdir. Ziraat 
Nazırı B. Mirrison ile Mesai 
Nazırı B. Brovnun ise yerle
rını değiştirecekleri söylen
mektedir. 

Yeni kabinede nezaretlerin 
ne suretle tevzi edileceğine 
dair henüz bir güna malumat 
yoktur. Yalnız B. Neville Çem
bcrlaynın başvekalet makamı
na geleceği mumaileyhin ye
rine Sir Con Simonun Maliye 
Nazırı olacağı bilinmekte ve 
Hıfzıssıhha Nazırı B. Kingsley 
Toodin Dahiliye Nazırı ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Yeni kabinenin başlıca mü
meyyiz vasfı nazırlıklara genç 
devlet adamlarının getirilmesi 
olacaktır. 

Güvercinlerin sürati 
~.ngiliz gazetelerine göre, 

Brukselden salıverilmiş olan 
bir posta güvercini Modenoya 
16 saatte vasıl olmuştur. 

Bu güvercinin 16 saatte ka
tettiği mesafe 850 kilometre
dir. Bu hesaba göre güvercin 
saatte 5.3,000 metre bir sür
atle 16 saat uçabilmiş de
mektir. 

Hilkat garibesi! 
Dört ayaklı çocuk, üç gözlü 

mahlukat vesaire doğar. Bun
ların hemen hepsi d e yaşamaz. 
Fakat şimdiye kadar kuş cin
sinde böyle garibelcrc tesa

düf edilmemişti . 

S on günlerde Kanadada 
bir kaz yumurtasından dört 
ayaklı bir kaz palazı çıkmıştır 
ve bu garip kaz yaşamaktadır! 

' çilmek üzere Aragon askerle· timan etmemiş bulunuyorlar. 
rinin daveti mecburiyetine mey- Londra, 4 (A.A.) - Dailİ 
dan verilmemesi istenilmiştir. Telgraf gazetesi Katalonyads· 

Valans, 5 (Radyo) _ lspan· ki hususi muhabirinin bir mek' 
yol kabinesi bütün gece içti- tubunu neşretmektedir. s~ 
ma halinde kalmış ve Kata- mektuba nazaran Katalonyads 
lonyadaki vaziyeti tetkik et- tam bir kargaşalık hüküm sür 
miştir . mektedir. Partiler arasınd$ 

Bugün vaziyet üzerine Bar· mücadele mütemadiyen art· 
selondan bir heyet Yalansa maktadır. Barselon makamııt' 
hareket etmiştir. İspanyol ka· Valansdan anarşiyi bastırma~ 

üzere yardımcı kuvvetler İS' 
binesi bugün tekrar toplana- temiştir. Para vaziyeti de ber 
caktır. Hükumet vaziyete ha- hattır. Her şehir kendisint 
kim olmak için her türlü ted- mahsus para basmaktadır. 
birleri ittihaz etmiştir. Londra, 4 (A.A.) _ Rof 

Katalonya, 5 (Radyo) - terin Parisren öğrendiğine gör' 
Dünkü kanh hadiseler üzerine Barselondaki anarşist hareki! 
muvakkat bir hükumet teşek- bastırılmış ve B. Companf 
kül etmiştir. Bu hükumette, vaziyete hakim olmuştur. J 

D i 1 ekler: 

Doğru değil 
Dün bir kariimiz idarehane

mize geldi. Adı, Abdullah oğ
lu Mustafadır. Kendisi Konya
lıdır. Üç gün evel kantarla 
başından yaralanmış ve Mem· 
leket hastanesine giderek pan
sıman yaptırmaktadır. 

Dün biraz geçikmiştir ve 
pansımanı yapan hastabakıcı: 

- Neye geç kaldın? 
Diye muahazeye başlayınca: 
- Ne yapalım, iş meselesi. 

Başkalarının hizmetindeyiz, 
halbuki siz hep buradasınız. 
Demiş bulunmuş. O da şu 

cevabı vermiş: 

- Burası Konyalıların de· 
ğil, İzmirlilerin hastanesidir. 

Macaristan t)t 

ekalliyetler 
İtalyan gazetele1'1 

bu işten memnut1 
yelle bahsediyorfcJf 

Milano, 4 (A.A.) - ita!) 
kral ve kraliçesinin pek )'s 

kında Budapeşteye yapacakl81 

ziyaret münasebetile Popol 

D'ltalya Macar Başvekili BD 
Daranyinin verdiği bir mülj 

kat metnini neşrctmektedir. 

Macar Başvekili Macarisl1 

nın ekalliyetlerin muahedeleri 
tesbit edilmiş olan hakları 
tanıtmak için faal bir sureti 

çalıştığını kaydederek diyor ~ 
-Memleket hudutlarının ınıl 

Zavallı vatandaş çok müte
essir olmuş, ağlıyarak geldi, 
bize anlattı. Memleket hasta- lihane vasıtalarla tadilinden \ 

nesi Sıhhat ve idare heyetinin 
bizce malUm olan telakkisi ve 
nezaketi haricindeki bu vak'a· 
dan, biz de müteessir olduk. 
Sertabib Bay Hasan ~Yusufun 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Fenerler ve hela çukurları 
Eşrefpaşada birinci, ikinci 

ve üçüncü Maldere sokakla
rındaki bazı evlerin hela çu
kurları, muhteviyatı sokağa 
dökülmektedir. Bu sokaklar
dan geçenler, burunlarını tı
kamadan geçememektedirler. 

Yusuf dede caddesindeki ha
vagazı fenerlerinin de geç 

geçmiyecektir. Macaristan a)' 

hukuka malik bir millet sıfl 
tile müzakerelere girişmek i~ 
kanına malik olduğu takdirJ 

orta Avrupa devletlerinin TtJ~ 
havzasında ekonomik ve bel 
de politik teşrikimesaileri iç 
hiçbir engel kalmıyacaktır. 

ltalyan·Macar dostluğu J. 
rupanın inkişafı ve refahı i{ 
elzem bir amildir. ~ 

................... #lr 
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ANADOLU 

Roma konuşmaları Bir memur rüsvet 
~ 

ltalya-Almanya dostluğu 
son dereceyi buldu 

alırken tutuldu 
- Başı 1 inci sahifed" -

Memur B. Ahmedin bazı 
sözlerinden para istediğini 

B 7 • • -- ' -- 1 d k k -R aşı ıncı sayfada - kendisine zorla yaptırmak is- an ıyan o tor, azanç tahak-
V o;~· 5 (Radyo) - Baron tedikleri bir komünist ihtila- kuk memurile görüşmek iste· 

f 
o? orath, bugün ajans Ste· !inden korumak istiyorlar Bey- diğini söylemiştir. Ertesi gün 
anı muh b' · · k h kk k B 

1 
a ırıne beyanatta bu- nelmllel kontrol akim kalır ve azanç ta a u memuru . 

unmut ve d · t' k' b f Hamd· tebl'ğ B "R -r emış ır ı: ya ancı yardım spanyada da- ı ve ı memuru . 
d 0~~da bulunduğum es· hili harbi beslemeye devam Ahmed birlikte muayeneha-

na da •.kı devlet ricali ara· ederse vaziyet daima daha neye gelmişlerdir. Verginin ta-
~ı~f a tam bir efkar, hareket muallak olacaktır hakkuk miktan hakkında tek-
ıttı akı g" d"ğ" .. .. ı k B . ·· - ·· 1 d kt B . . or u umu soy eme erlin ve Roma Fransa il rar goruşmuş er, o or ay 
~trım. ltalyada olduğu gibi lngiltere karşılıklı vecibeler~ Kemal Tonay, kendilerine evi 
d'tmanyada da Avrupayı teh· Avrupanın doğu siyasetin. tec- gezdirmiş ve: 

1 eden anarşi aleyhine müş· mil etmekten v~ t'kl ..... - Muayenehanem ayrıdır, 
terek b" h k 0 Z geç l en 

B ır are et vardır. za:nan bir beıtı paktı imzasına evden bir kapı ile ayrılmıştır. 
azı devletlerin aleyhimizde amade olacaklardır. Binaenaleyh vergiyi, muayene-

aç~ış oldukları mücadeleye Roma 4 (A A ) _ M . hanenin bulunduğu kısmın gay-
gelınc b b. . . . , . . usso d d 
v ek, ~ ızım ıçın şeref lini-·Von Nöyrat mülakatı bir risafi vari atı üzerin en hesap 

1 
erme tedır. Çünkü o devlet· buçuk saat .. .. t"' B .. etmelerini istiycn doktora karşı 
er bi . k surmuş ur. u go· B H d b 

zım yaptı )arımızı yapa- rüşmede tam bir fikir bera· memur ay am i, azı mü· 
mamaktadırlar ve b'ız'ı k k • b l' v • .. • • talealarda bulunmuş, arada makt ıs an ' er ıgı muşahade edılmış ol-

adırlar . ., duğ b'ld" .1 kt d" açık bir kapı bulunduğu için Ro 
4 

u ı ıra me e ır. 
Cianom~, .. (A .. A.) - Kont Paris, 5 (A.A.) _ Gazete· muayenehane ile r.v kısmının 
Ch' . ugun oğleden sonra ler bugün de Berlin-Roma ayrılması mümkün olmadığını 
ile ıgı saraby~nda Von Nöyrath mihveri ile meşgul oluyorlar. söylemiştir. 

uzun ır m"l"k t L B d t bl'ğ kt u a a yapa- e Populaire yazıyor: u sıra a e ı memuru 
ca ır. Akşam v·ıı M d t .. k 1 k .. da Kont C' 1 a a am~- "Almanya ve talya Belçi· soze arışmış, an aşma mum-
ciye N ıano Alman Harı· kanın bitaraflığı ile hadis olan kün olduğunu söylemiştir. Bu-

azırının şeref· b' · · · · · .. · d kt d d" 
Y
af t ıne ır zı· vazıyetten ıstıfade ederek Mıl- nun uzerıne o or a un 

doktorla görüşmek istediğini 
bildirmiştir. 

Doktor; kazanç memuru B. 
Hamdinin bu işi iyi bir şekil
de neticelendirmek için ne is· 
tediğini sormuş, verginin dört· 
te biri olan 60 lira kendisine 
verilirse meselenin halledile· 
ceğini tebliğ memuru söylemiş, 
doktor işi pazarlığa dökmüş, 
elli liradan fazla veremiyece
ğini söylemiş, mesele bu şe· 

kilde epey pazarlık ve müna· 
kaşa edildikten sonra memur 
altmış lirada ısrar etmiş, dok· 
tor da şimdilik elli liranın ka
bulünü istemiş, kazanç tahak
kuk memuru bu miktara razı 

olmazs daha on lira verece· 
ğini söylemiş ve evelden za-
zabıtaca numaraları tesbit .. 
edilmiş ola'n elli lirayı tebliğ 
memuruna vermiştir. 

Memur paraları cebine koy
muş ve dışarı çıkarken mey· 

dana çıkan zabıta memurları 
tarafından yakalanmıştır. Ha-
dise bu şekilde neticelenince 
tebliğ memurile kazanç tahak-
kuk memuru tutulmuş hakla
rında takibata başlanmıştır. 

Dün akşam hadiseyi haber 
alınca doktor Bay Kemal T o· 

e verecektir Bu · f tt l l · · · · t 15 d .. ·· k h ik" N . zıya e e et er Cemıyetıne karşı taar- ıçın saa e goruşme u· 
1 azır nutukl .. ı· k d b k k I nayı telefonla aradık ve ma-

lerdl·r ar soy ıyece · ruzlarına devam ediyorlar. Ve susun a muta ı a mıştır. 
lumat istedik, bize dedi ki: 

Ro · 
4 

yeni batı paktında her türlü Bundan sonra doktor Bay 
tele rn__at, I (A._A.) - Gaze· Milletler Cemiyetı kaydının Kemal Tonay, geçen senenin 

r su un arını b- "k b' k ld 1 k d kıs V 
n uyu ır a ırılmasını ve Fransayı yeni vergisi o ara ken isinden faz-

ınını on N" h ziy . oyrat ın Roma Lokarnoyu veya ittifaklarını vergi istenmesinden ve buse· 
arctıne tahs' d' 1 • • . C . ıs e ıyor ar. tercıh vazıyetınde bırakmak neki verginin de 180 lira ta-

t . orrıere Della Sera gaze· istiyorlar. Yeni Lokarno bu hakkuk ettirilmesinden, fakat 
esı Avrupa vaziyetinin Al- suretle Bay Hitlerin tr.kliften komisyon azasının memnun 
~:ny~ • ltalya arasındaki dost- hali kalmadığı ve B. Musso· edilebileceğinden ve verginin 
lur munasebetlerini ve iki dev· !ininin de bir yenilik gayretile indirilebiceğinden bahseden 
~ ın açtığı dostane irtibat müzaheret ettiği kapalı kapı maliye memurlarının sözlerin· 
sısternini · k' f b · · · · h kk t k' . n ın ışa ı akımından sıstemı cmnıyetı ta a uk et- den münfeil, ıtynı zamanda haklı 
et ıkı rn · 1 k Y · D h'ld' evzu bahsolduğunu mış o aca tır. anı örtler olarak müteessir olmuş, Em-
1 .. ırerek diyor ki: misakır.ın İngiltere·Fransa blo- niyet müdürlüğünü haberdar 

- Maatteessüf hadise doğ
rudur ve memur, suçüstü tu· 

tulmuştur. Sizi şerefimle temin 
ederim ki bu hadise arzum 

dahilinde olmamıştır. Fakat 
bazı memurların bizlere böyle 
yapınca fakir halka neler ya
pabileceklerini ve yaptıklarını 

düşünüyorum. Halkın hakikati 
anlamalarını istiyorum. Bu 
vak' adan zabıtayı haberdar 
etmemin sebebi budur. 

Bir hAdise daha 

Sayfa 7 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. Lira 
168 Alsancak Hacı Bekir S. 109/2 taj No. lı dükkan 16 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarına haddi liiyikile talip 
zuhur etmediğinden 10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. 
İhalesi 13/5/937 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin Milli Em-
lak Müdürlüğüne müracaatları. 1378 

Izmir Vilayeti 
ğından: 

Defterdarlı-

Merkez ve kaza maliyelerinde istihdam edilmek üzere maaşlı 
ve ücretli memur alınacağından memurin kanununun 4 ve S ci 
maddelerine göre askerliğini yapmış lise ve orta mektep şa
hadetnamesini hamil bulunan ve nihayet 30 yaşını mütecaviz 
bulunmamak kaydı şartile talip olanların defterdarlık sicil ka· 
lemine müracaatları. l ~i80 

, 
Gazi Bulvarında 

lzmir Sağlık Evi 
. ltalya • Almanya dostluğu lcu ile Almanya - ltalya bloku etmiştir. Emniyet müdürlüğü, 
sıyas- b' 

k 
ı ır hedefi istihdaf et· arasında iki taraflı bir pakta hadiseye el koymuş, bu iş için Alsancak askerlik şubesinde Müessis ve Müdürü 

ıne tedi A .. 1 k · ·- D O ı·· M't t B r . h '· vrupa medeniye· muncer o aca şekılde tabu bazı komiser ve polisleri me- Yako oğlu Şemoil, askerlik r. pera or ı a aran 
ılnı er ne pahasına olursa mevzubahs olacaktır. mur etmiştir. Memurlar, mu· işinin teshili için şube reisi Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 
~:run ~omünizm tehlikesine Sağ cenah organı Ami Du ayenehanede gizlendikten son· B. Ali Rızaya kahve parası asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lek:; mu~afaa etmeği iki mem· Peu

1
ple yazıyor: ra saat on beşte tebliğ me· olarak iki lira rüşvet verdi- lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 

muteaddit beynelmilel " talya ve Almanya Totali- muru B. Ahmed çıkagelmiş, ğinden yakalanmıştır. Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
meselelerde gittikçe dah . ter rejimi bütün Avrupaya tat· ~~~~=======~~~~~===============~ arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 
Y
1 
ade müşterek hareket u~ zı~ bik etmek istiyorlar. Diğer Milli Emlak Müdürlüğünden: ~~=!!=!!!=!!!!!!==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~ 
an b l k sur ·11 1 C N L' K •ı d • A •• • d u ma tadırlar... mı et erin ve enevre mües- o. ıra • 1 aımı encumenın en: 

Popoli D'ltalia seselerinin taahhüdlerinin onlar 706 Reşadiye tramvay c. 824 kapu 1168 taj No. lı 
zıyor: gazetesi ya- için pek az ehemmiyeti vardır. 479,50 metre M. arsa. 479 50 Bayındırlık yönetgesince satın alınacak olan 600 kazma 600 

" B T kl'f tt'kl · ı d'k 707 1 inci Süleymaniye Tokaydın .• Kamil ef. S. kiirek 15 varyoz 20 küskü 60 çekiç ile 30 çadır 15 gün 
· azı ecnebi gazetelerı'n e 1 e 1 erı an aşmanın 1 • ''dd ti k k 'it 1r k ld d ki · 

1 34 k N 1 142 50 M M 36 mu e e açı e sı melSe onu ugvun an mevcut örne erme 

:a ~~~~::!c~enhebyu mül
1
akkat· !:~:~t~~~no~~tühak~kfa;::e~ 708 ı inc~p~üle;~~niye 'Toka~dın. -~r~imil ef. S. göre bu eşyayı vermek istiyenlerin 2490 sayılı yasaya göre 

1 k 
ecan 1 a· ı l · b d 36 k k 128 50 M M 33 hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 20 mayıs 937 perşembe rar ar yo tur. Avrupa b·· "k ere uygun oması ıca e er. a u , . . arsa. 

devletler arasında askeri u~~-- . Bilhassa Viyana Nazilerinin 709 Birinci Süleymaniye Tokaydın .. Kamil ef. S. S?Ünü saat 11 de il daimi encümenine başvurmaları, 1370 

faklar, siyasi mukaveleler me~- ıstikbale büyük itimadlan 38 kapu No. lı 123,50 Metre arsa. 30 88 ÖdemİŞ ticaret Ve sanayi 
cuttur. Buna muknbil Berlin _ va~ır. .. .. . . . 710 1 inci Süleymaniye Tokaydın -- Kamil ef. S. 
Roma mihveri memleketleri . oma goruşmelerının kendı- 40/42 kapu 172,50 M. M. arsa. 69 odaSJDdan: 
ayırmağa değil Avrupanın ~erı~e nihai merhaleyi aşmak 711 1 inci Süleymaniye arsa S. 43 kapu No. lı 127 11/4/937 tarihli umumi heyet toplantısında 2/111935 tari· 
rncrkez·ınde bı" r barış temelı' ımkanını verib vermiyeceg"ini M. M. arsa. 31 75 k k k hindP. münteşir 2834 No. lı tarım satış kooperatifi anununa 
tesisı'ne matuftur. peJ ya ında ö1rreneceg" ı'z. 712 1 ı'nc·ı Su"leymanı'ye arsa S 45 kapu No 1 136 

lS • • 
1 intibak kararı vermiş olan koope:ratif Ödemiş incir müstah· 

Giornale D'ltal'ı'.a yazıyor·. houbr.na.1 gazetesinin Berlin M M arsa 34 il ki b b k 1 k 1 . d'k m · · · · si eri orta ığının u inti a kararı ktısat Ve a etınce tas ı 

h 
~aron Fon Nöyrathın seya· u"Bau ırıdyazVıyor: 7l3 1 inci Karataş 9 Eyliil S. 12 kapu Bayram oğlu edilmiş ve icra Vekilleri heyetince musaddak 27/1/937 tarih 

atı B ı· ra a o N" h ·ı S d 7 N 1 178 75 M M 89 39 b er ınde Kont Cianonun it 1 n oyrat 1 e · an °· a an ' · · arsa. ve 2/5936 No.lı ana mukavelenamede Ödemiş noterliği huzu-
•ıladığı ·· .. I d ayan makamatının Roma . 721 Suvari M. Morahane S. 25 ve 27 tai No. lu runda 10 nisan 937 tarihinde ortaklar tarafından imzalanmış 

içind· goruşme t:re evam Berlin mihve . . . . M 
ır. Avr . r b rının yenı bır ge· 47,50 · M. arsa. 275 ve işbu muamele vekaletin 21/4/937 tarih ve 348 No. lı tel 

rışın rn h upa sıyase ıne a· nişlemesine müsait .. ·· 731 Alsancak ilkbahar sokak 11 No. lu ev. 725 1 1 · f 
aras du afazası ve milletler lerde bulunduklar . &'

1 
oruşmke· yazısile zmir vilayetince ktısat Vekaletine ıza eten tasdik 

ın a ir d d 1 gız enme te Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layikile talip edilmiş bulunmakla Ödemiş kazası hududlan dahilinde çalışmak 
riki m . ıma a ayan an teş· ve fakat bir ittifak 
..1 esaı m 1 I . h "' k' mevzu ç.ıkmadığından 10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. üzere 11 No. lı Ödemiş incir tarım satış kooperatifinin resmen 
"''"· ı . d ese e erı a ım- bahsolduğuna şiddetle ·t· 1 3/ / k ~n rad p . h"I"' 1 ıraz halesi 13/5/937 ~tarihinde saat 15 tedir. Taliplerin Milli teşekkül ettiği ve sicilli ticaretin 397 No. sına 5 937 tari-

ollclttif ~ ve arıste a a edilmektedir. - Emlak Müdüriyetine müracaatları . 1379 hinde kaydedildiği ilan olunur. 1877 
rüldütu ~mnıyet sistemi gö· 
1eketlerde·~·~1 bir çok mem· izmir sicilli ti-" lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi 
karşı itimad 1 etler cemiyetine 

;.·~::u.~~:~~!:i1~~kçı~.~;:: caret memurıu- H a 1 k a p ı n a r K u m aş Fa b r i kas ı 
1 sesenın f d 1 d 

an aşılrnıştı B 1 . ay asız ığı gu., n an • 
sistem ve .~ l e_ çıka kollektif • 
bitaraflığ cı t ekerınden ayrılmış, ( Edvin Kohen ) ticaret un· 
bu suretla b~ rar geçmiş ve vanile lzmirde Osmaniye cad· 
akdini ke 

1 
ır batı paktının desinde Karaosman oğlu ha-

nun} b 0 aylaştırmıştır. Bu· nında 27 No. da ticaret mev· 
Ya 

8 
eraber bu pakt lspan· zuuna dah,I olan mallar üze· 

d meselesi devam tt'ğ' "d . . (Ed . K etçe b e ı ı mu · rıne tıcaret yapan vın o· 
Al aşarılamıyacaktır. Ne hen) in işbu ticaret unvanı 
Ya::ıaanya ne de ltalya lspan· ticaret kanunu hukümlerine 
''Yd l toprak veyahud siyasi göre sicillin 1978 numarasına 
Fek~ al peşinde değillerdir. kayıt ve tescil edildiği ilan 

spanyayı yabancıların ilin olunur. 1367 

DOl.AYJSILJo: YE 1 ÇIKARIJ..A'N KUMA~LAR 
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Bütün dünyaca tanınmış Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri : 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ROYALNEDERLAND --KUMPANYASI _ 
SiS "GANYMEDES. va· _ 

puru 20 Mayıs 1937 de bek- _ 
lenmekte olup AMSTERDAM, _ 

Ham<dlü Nü~lhıet Çcançaır = 
-

Eczahanesi~ 
ROTTERDAM ve HAMBURG -s h limanları için yükleyecektir. - } hat 

SVENSKA ORIENT _ 
LINIEN KUMPANYASININ -

MiS "ERLAND. motörü _ = 
28 Mayıs 937 de b~klenmekte : nde bulunur. = 
olup R OTTERD AM, HAM- •11111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 1111111111111111il111111111111111111111111111111111111111 llllllJ iİ 
BURG, GDYNlA ve SKAN
DINAVIA limanları için yük 
alaaaktır. 

--~ 
SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASINlN 
SiS "SUÇEAVA,, vapuru 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 w. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
G. M. 8. H. HAMBURG 
• LARISSA., vapuru 12 Ma· 

yılla bekleniliyor. ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11EAMINSTER., 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 PIREden hareket 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 2 

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

Jlı~ı 
-~ - .a...... 

Acele satılık 
değirmen 

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

lzmirde Kestane pazarın
da 22 numarada makineci 
ve tornacı Raşid ustaya 
müracaat. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

• 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Tdefon : 3479 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

V apar Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll

NES LTD. 
"ALGERIAN.. vapuru 5 

Mayısta LONDRA, HULE ve 
ANVERSten gelip yük çıka
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HuLL 
için yük alacaktır. 

"LESBIAN" vapuru 27 Ma· 
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve aynı zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

EGYPTIAN" vapuru Mayıs 
nihayetinde L1VERPOOL ve 
SWANSEAdan gelip yük çı· 
karacak ve aynı zamanda Lf. 
VERPOOL için yük alacaktır. 
TEH GENERAL STEAM 

ROISE DANUBE MARI- NAVIGATION C. LTD. 
TiME "AD JUT ANT,, vapuru 5 

JOHNSTON WARREN "'DUNA,, vapuru 12 Ma- Mayısta gelip LONDRA için 
LINIES LTD. b kl l BELGR D yük alacaktır. 

L 1 VER PO OL yısta e eni iyor. A , 
l Tarı.h ve navlunlardakı" de-

JESSMORE NOV SAD, BUDAPEŞTE, 
" " vapuru 9 BRATISLAVA LINZ ve VI- ğişikliklerden acenta mes'u· 

Mayısta beklenileniliyor. LI- livet kabul etmez. 

"UM DAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
11BELGION,, vapuru 13 ya· 

but 14 Mayıs beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"TURKIA,, vapuru 28 ya· 
hut 29 Mayısta beklenilmekte, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
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
lemez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

UMUM[ DENiZ ACENT A
LIGI L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilme.si rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 VERPOOL ve ANVERS li- YANA için yük alacaktır. 

manlanndan yük tahliye ede- DEN NORSKE MIDDEL· =!== ___ ımmmımıııııııııııılı11ı. Doktor 
cek ve BURGAZ, VARNA, HA VSLINJE 
l'ÔSTENCE. suLINA. GA- o s L 0 A Kemal Tonay 
LATZ ve IBRAILE limanla- "SARDINIA,, motörü 22 ::: • 

.. 1111111111111111111ıHl11111111 
--

nna yük alacaktır. Mayısta PiRE, ISKENDERI- = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları 
"'INCEMORE. vapuru 30 YE, DIEPPE ve NORVEÇ = Bı·rı·ncı· Sınıf Mutahassısı 

M b ki LIVER limanlarına hareket edecektir. = ayısta e eniyor. · = (Verem ve saire) _:: 
POOL ANVERS l. l Vapurların isimleri gelme ve ıman a· - Basmahane istasyonu karşıe.ındaki Dibek sokak başında 30 sayılı E_ 

d k hı d k tarihleri ve navlun tarifeleri 

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

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

ı, M. TEVFiK BA YKENT 
\ 

Tele. ~ 
3332, 

-
Ya~ında c;ıkıyor 

ı:ıwir gazele· 
leriaıle çalı 2an beş 
mulurrir ark;ııl.1° 

şın haıırl:ıuı:ıkıa 

olılıığu bu mii· 
kcınmcl c•scrde 

Bıı k:ıtlıır ııı ii· 

k· ınnıc1 bir ı•oırr, 

Egccle ilk d~fa 

c,-ıkıyur. Egeıleki ılna 
a'arı.ııikn, har~ı· ~ 

beler. meşlııır şe· 

lıirler hakkında 

aranılan malünıat 

bu eserde kolay· 
c·a bulunacağı gi· 

lıi vcrli ve· ccııc· 

bi bütüıı ııııics ı'· 

sr.lerio, halla kıi· 

c:iik esoafııı dahi 
adresleri lrnluna· 

caktır. 
Eserin ıertibi· 

ne Ticaret mal· 
baaı;ıotla başlan· 

m ı f l ı r. Tafsilaı 

Aoadolu matbaa· 

,,ında 27i6 tele· 
fon numarasından 
alınabilir. -

rın an yü ta iye e ece ve = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 ya ~ 
BURGAZ, VARNA, KÔS· bakında bir taahhüde girişi- kadar lıastalannı kabul eder ;: ıJ 
TENCE, SULINA GALATZ lemez. Telefon No. 2007 2008 • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllilllll Telefon: 4115 11111111• Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plln batl•i" 

ve IBRAILE limanları için •·---------mİİİİİliıiıiiıiıiıiıiiıiiiiiiiİİİİıİliiiiiiıiıiiıiiiiiiiİİİİıİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ----------------------------.,.. 
yük alaca_kt_ır_. - Pu·· rıien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bl 
soc. ROYALE HONG- ' relıleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavıi,e ederler. 


