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Fransada 
Lehimize yazılar yazmağa 

başladılar 

Fransız gazeteleri, lehimize yazı yazmağa başladılar Her iki takımımız, dünkü maçlarda ha .. 

ve bir oyun oynadılar 

-ıle uzun muddet konuştu .. k 2 A k .. .. 2 
Re~icumhur B. Lebrun-Başvekilimizikabul et- UÇO - ~ aragUCU 
lE ti. B. Blum da.mükell~f bir ziyafet verdi Ankarada iki golümüz sayılmadı. Beşiktaş dünkü 

• 

Başbakan ; smet • nönü 
Paria, 8 f Radyo] - 1·- '·' 

cunıh . urAJye 

ıtırıyeti Baıvckili General 1s
bıet nön(l b 
G uraya vasıl olınu tur 
t('~ne~al ismet İnönü l,onclra) a\ ha: 

etındcn evd Ba~vekil B Dl 
Ve Harici e D • um 
görüıecek~r. akanı B. Delhos ile 

111net İııönil . 
Başvekalet dai • terefıne bugün 
frndao • reaınde B. Blum tara. 
tanı V tıyafet 'Verilrniıtir. Bu ak· 

eraayda B D lbo 
da ikinci bu : e ı tarnfrndan 

F aıyafet verilecektir. 
ranııc ga l l . G 

ınet t ~ zc e en, cncral İs· 

gel.. nonilnftn; Atatürkün en ha ıa 
... •rkad 1 • 

)'aırn '- •ı annclnn olduğunu 
•-.ta ve O l . 

enkazı 1 man ı ınıpar:ıtorluğu 
- u hodan çıkanlan yeni Tür. 

lspan,Y;" 
nıültecileri 
Bu hafta lstanbula 

geliyorlar 
fıtanb 1 8 

riddc . ıı ' (il u~u i) \1 ıJ-! 
ı kı &f'faretaoemizc ılıica eden 
~P•nyolları getirmek Üzf'r<· •idrn 

h 
aradeuiz vapuru 3002 mili~ .• 
&ın·ı rını 

ı en bu hafta i\-inde febrinıi;e 
gelecektir. 

Söylendiğine göre. mültcdlcriu"' 
CQ "O& • ~ 

~:::.~~~~~-
Prens Pol 

londraya hareket etti 

8 Prens Pol 
lııı• elgrad, 8 (A A ) 

Ya :tı-.1 . • · · - Y ugoa· 

~~•tiıade :r:. b'aıbı Prenı Pol refa. 
. qar ıye 

1 c ve S •sın General 
0

• ıluh lıald aray Na&ırt B. Antic 
l)ı e f ·ı Yllae _ ngı tere kralının taç 
'" -eraai . d ~'11 etllaek nıın e Yugodavyayı 
~. lıere Lond,..ya hare. 

1.:iye hakkında mcdlıiyckfırane ya· 
zılar ueşretmcktedirlcr. 

Genemi f met 1nönünün Türk • 
ordu unun miinıtaz erkanından ol· 

duı!uuu yazan gazeteler, iolıa]ıib 
hiidi cleriudeki ce arct \C uüfuzu 
nazarından itayi~lc halısctını ktcdir. 

ll. Blum, Gı•neral 1 met fuönü 

ile ppacıı~ı mülakattıın i tifoJc 
ecl rek rrıın iZ • Türk ılo tlugunu 
tıık'i) e fır alını elde edeceği ünıid 
edilmektedir. 

Peri , 8 [Rııd) ?j - Tiirki)e 
lla,bakauı Cenrrnl l mel f nünü, 
Pnriqtcıı grçerkl•ıı Fran a risicuın· 
buru B. Lı•lırıırı ıurnfımlaıı knlıul 
e<lilnıiş ve uwn müddet koııuş· 
nıu lur. 

Başbakan B. Leon Ulum ile 

oyunda çok sert oynadı. G<ılatasaraylıların teza
hürat yapacakları haberlerinin aslı çıkmadı 
Anknrn, 8 (llu u j mubnbiri

miıden·lelcfoola) - çok takımı 

bugün, Aukura tadyomunda binler· 
ce seyfrci karşrnnda ilk ınııı;ını 

Aııkaragüc:füıc kıtr~ı \'erdi ve lıa· 

kim, giizcl, ahenkli Lir O) undan 
soııra, b:ıkeın Said al.ıheddinin 

hatalı J.:arurlıırı ile 2·2 brraLrrc 
kaldı. 

Yağmur yağıyordu . Çiıuen sahıı, 

Lü~Lüıün kay>) ur ve e u en her 

ikisine ıılr~ık olmıyan lznıir o~ un· 
cularınıu bu çamur ,.c çirııPn ii · 
tünde nıtı\'affıık oJumıynrak fena 
neticeye düş ccklcri samlı) ordu. 

1 

Hindenburg zeblini faciası 
hakkında yeni haberler 

Beşiktaş takımı 
Biliıkia İzmirliler, faik ve enerjik 

bir O} uu çıkararak herkesin takdi· 
:rini topladılar. 

Üçok ıu tekilde çıkh: 

Hilmi, Ali, Ziya, Enver, Adil. 
Şükrü, Saim, Said, l\lazhar, Basri, 

'amık .• 

- Sona 6 ıncı salıi/ede -

Zeplin; havanın fenalığından ve yağmurlu ol- Bay Leon Blum, bu sefer 
masından tayyare meydanı üzerinde bir saat- de itimad reyi almışt1r 
ten fazla dolaşmak mecburiyetinde kalmışb 

Bitler arkadaşlarile bir arada 
evyork, 7 (A.A.J _ 'evyork seklikte idi. Ve yava~ )a'8ş )ere 

Heralıl 1Yazet • · · l ) o esının \ı aşıngtondan innıeğe ha~ aı ı. 

aldığı malumata göre l:lirı<lcnburg Zeplin Korporeyia tlirektürü 
kazau bııkkında Senato licnret ko· Villiam Bcckcre iniş halatlarından 
mi ''onu haaknn B C h l 

' • 
1 

• oprlnnd tara· birinin elektrikiyt"ti ~akiııc ası 
fmdan Y~pılaealc tahkikat aynı zıı· ettiğini ve bunun infilaka sebeb 
manda hır sabotaj· ı"hı" 1. d l l d ' . ınııı ınc e o l uAunu zıınne ıyor. 
~amıl olacaktır. 

Aynı gazete Ame.rik' a 1 1 . . 
ıa ırıyeaı· 

nin Sbenadrdoscb Akron , c link· 
ron balonlarını tabrib cd"n k 

aza-
ların io~oot kusurlarından ilrri el. 
di~ini hatırlatıyor. Dıı Jlinıll'nb~rg 
fcl:ıketindcn sonra bıılonlarıla tce. 

rübclerin tekrarı güı;le~cct>girıi biJ. 
diriyor. 

J..akchurst, 7 (A.A.J - D.N.B. 
Ajan ıoın muhabiri Hinclcnlıurg 

balonu kazası hakkında aş:ıgıaaki 

tafs.ilıitı ,·ermektedir: 
Hava çok fena idi. ~ iıldctli 

bir yağmur yağıyordu. \ e lıalou 
tayyare meydanı üzerinde lıir uat· 
ten fazla dolaşmak mecburi \'etinde 

kalmı§tı. Amerika s:ratilc 19,15 e 

dogru balon yere inmrğc lıazırla· 
myordu. Ve iki iniş lınlatı da ha· 
looun ön tarafından atılıııı~ıı. İniş 
manevnsı ikmal edilmiş znnuedil· 

diği bir sırada balonun arkıı ından 
bir alev çıktı. Ve bunu derhal 
bir infilik takib etti. Birknç sani

ye ıonra bütün balon ale\ ler içinde 

idi. Bılon bu udı 50 metre 7ik• 

B. Beckenin kanaatine göre 
bu elektriğin bulutlar ara ınılaki 
uçu~ eanasmda toplanmış olması 

mümkündür. 

Prag, 8 (A.A.) - Ht>isicı:ımhur 

B. Hcnes, B. Jl\tlerc bir telgraf 
ı;ekcrek llindcnhurg balonu felaketi 
nıürıasebctilc sııminıi sempati bLsi· 
yııtını Lildirnıi~tir. 

evyor1c, 8 (Radyo( - Hin· 
dcnburg kazazcdelerindcn iki kişi 
daha haııtanede iilrnü~ ,.e lııı suret· 
le ölenlerin yekfınıı 36 olnıu~tur. 

Zeplin cukıızınıl:ıu üç ccsed 
ı;ıkıınlmı~. di~cr uç cc ed hakkında 
nıGltlmat yoktur. 

Ne,•york, 7 (A.A.) - Ameri· 
kan milleti Hindeuhurg balonu· 
nun ziyaı münaııebetile Alman 
miJletinin duyduğu acıya İ§tİrak 
etmektedir. Zira balon yalnız tek· 
nik bir ~ııheser olarak değil aynı 

zamanda bir doııtluk ve anla~ma 
meeejcci olarak telakki edilmek· 

te idi. 
Berlin, 8 (A.A.) - Almanya 

Ban Nazın General G6ring ne,. 

1 
rcııiği bir beyannamede 

funları &ô)lenıektedir: 

Alman milleti ile 

ezcümle 

Amerika 
milleti ara!lınılaki hava yolunun 
kıymeti ,.e emniyeti hakkıudııki 

iıimad kat"iycn fnraılmı§ ılı·gildir. 
Almanya, il.. i memll'kct :ır:ımıchıJ. i 
lıavu mıkliy.ıtırıı cl:ıiıııi ı<ıırctıc le· 

ıııin etmek i<:in son lf•ı•rillwlenlı·n 

i tifJrle cclecckıir. Auwrika hiı-lc

rik ılf'\ lt·tlcri,ıiu lıu i~iıı ı :ı~arılrıın· 

s1111.1J lıirn )Drılım ctıuekıc cle\·.ırıı 

'') liyrcl'gi udcıı ı·mirıi:r..• Gcıın:ıl Go· 
riıı" yeni zeplinin iıı,ııııtının lr'srİ 

cdılıııc·i bak kında da erııirlf'r 'er-
ıııi~ıir. B. Leon Blum söylev verirken 

- Sonu 4 üncü sahifede- Paris, 8 (Radyo) - Parla- mentoda iki gündenberi de· 
----------........ ---------------- vam eden uzun münakaşalar-

Dün Mısır için müstesna ~r;m:0~;:iy~;;şb:~:m!e L~."; 
Ve ta rl. h .-.., b ·ı r g u·. n d u·. kında izahat vermiştir. 

Parlamento Başbakanın iza--------
Kapitülasyonların ilgası hakkın

daki mukavele, dün imzalandı 

Nahas Paşa Sir Lampsonla bir arada 
Montrö, 8 (Radyo) - Mı· Son içtima çok samimi ol-

sar kapitülasyonlarmm ilgası muştur. 
için toplanan konferans, bu- Mısır Başbakana Nahas pa· 
gün son içtinıamı yapmış ve şa, bir söylev vererek konfe· 
kapitülaıyonlann kaldaralması rans delegasyonlarına teşek· 
hakkındaki mukaveleyi imza· kür etmit ve bugünün, Mısır 
Jadıktan .. sonra geç vakit da- için tarihi ve unutulmaz bir 
ğılmııtar. - Sona 4 neB wl/ede -

hatını dikkati~ dinlemiş ve bir 
dereceye kadar emin olmuştur. 
Yalnız muhalifler, Bay Leon 
Blumu defaatla lenkid etmiş
lerdir. Bunun üzerine B .. L~on 
Blum itimad reyi istemışhr. 

Re~lerin tasnifi neticesinde 
Bay Leon Blum kabinesine, 
199 muhalife karşı 380 reylt' 
itimad reyi verilmiştir. 

Parlamento, Paskalyanın ikin· 
ci günü münasebetile celse 
on iki gün s~nra tekrar top
lanılmak üzere tatil edilmiştir. 

Paris, 8 (Radyo) - Meclisi 
mebusanda istizah takrirleri 
üzerine başlamış olan müna
kaşalar hala devam etmektedir. 

istizah takrirleri sahibleri 
sıra ile söz saylemektcdirlcr. 

Bay Blum da dün mecliste 
bir nutuk irad elmiş ve hüku-
mete muzaheret gösterilmesini 
istemiştir. B. Blum: 

"içtimai reforma ıyı bir 
mecrada devam etmektedir. 
Hakiki serbesti bu faaliyetten 
doğmaktadır. 

Amele sınıfı, hak sahibi
dir, bu hakkın kendilerine ve

- Sona 4ncil salıi/edı -



ANADOLU 

Haydelberg Hatıraları 
K. Ö. Hollanda sefiri Yeni liman~ yerinde temizlik 

(Duk dö \'incleor) ıın Ecvgilisinc "n:ıili isal,, olacağı şu günlerde 
(Bııydelbcrg Hatıralan) hakkında yazılan tcııkid 'e tahlilleri gözden .... 

1

• Dalga,.;ıranla 'lı·man ar-a--sı 
gcçir<lim: Otomobille Ankara- R 

(Maycr·Forst r) in bir romnoından ikıibu; ederek ııahncye koyduğu hu iJı h • • /d• k • ı ı ı k --
piyes. mevzounun inceliği ve başka memleketlerde gördüğü rağbet ve alaka an ıe rımız~ .ge ı ma ıne er e açı aca 
bakımından cidden mumffnk olmuş bir escr,Jir. Şimal memleketlerinde, Hollanda hükümetının An· · 
İtalya ve ı~nın nhnelcrinde tcknr tekrar temı;il edilen lıu ese· kara sefiri Baron Hare Kis· 
.rin Lilba!4a Londrıı tiyatro unda iki yüz elliden fıızla oynanmış olm:ısı, mon Ankaradan otomobille 

. dikkate şayan değil midir!" 1 t b 1 • d 
B f /f'. L • F - kk'dl . d ö~ . s an u a geçmış ve ora an u muva ıa .. ıyetın sımm ransız mune · ·ı enn en brenıyoruz: . . . l 

(E er hiıı:i teshir etti. Hayhelbn.g havasını teneffüs etmek biz :Franaıı- g~n~ otomobılle şehrımıze g~ · 
Jar için de bir itiyat halini aldı ve müşterek bir heyecanla kalblerimizi mıştır. Mezun bulunan sefır, 
harekete geti.rdi. Bunun sebebi, milli ve vatani olması, Mdelik.ten kuv· Bergama ve Ef es harabelerini 
,·etini alan hakiki bir tubııssü le geniş bir intişar hassaaına malik ziyaret edecektir. 
,olmamdır.) 

"N:ızırın, 6evdiği kadın için taç v~ lahtını terketmck iıotiycn Kral 
Hansa ııöylediği ıu &özler piyesin menuuııu1 batta felsefoıini teıldl 
etmektedir: 

"Şüphesiz uzaktau bnkanlıırn bfildlmdarıo hayatı, pek parlak ~·e 
9aşaalı görünfir. Halbuki bnkiknuc hu hayat , ıılclckaer a<li ve yorucu 
bir me ai ıilsile&indcn b;ı ka birşey dı:ğildir. 

"1\fnje telt ri J-ıu ıert ve yorucu hayattan kaçmak iıtiyorlar. Benim 
elimden ne gdlr f .. Tacidarlar, tabtl:ırı üzerinde ebedi bir uzlet içinde 
yaşarlar. Derin bir uı;urum, onları ioaanlardıın hattıı tabtıı en yakın olan· 
lardan bile a)ınr. Ulvi vazifelerinin en acı nokta ı hudur. Fakat ikti· 
dar ve kuvvetlerini de bu noktada aramak IA:ıımgelir, Majeste ! .,, 

• • • 

Erkek Lisesi 
Jimnastik bayramı 

bugün. 
lzmir Erkek Lisesi jimnas· 

tik bayramı bugün öğleden 
sonra Alsancak spor sahasın· 
da yapılacaktır. Lise talebesi 
bu bayram için büyük hazır· 
lıklar yapmışlardır . 

Fon Der Portenin riyasetinde bir 
fen heyeti şehrimize geliyor 

lzmir limanının, yeni yeri 
olan Alsancakta inşasına baş
lanmak üzere lktısad Vekaleti 
büdçesinde bir buçuk milyon 
liralık tahsisat ayrılmıştır. Bu 
sene başlanacak inşaatla 

müstakbd İzmir limanının te· 
sisi için ilk adım atılacaktır. 
Diğer yıllarda devam edecek 
inşaatla limanın Alsancakta 
devlet demiryolları vapur is· 
kelesinden itibaren Halkapı· 
nara doğru inki~afı temin olu· 
nacaktır. 

Başvekil Baldviuin de, (Se.cilinci Edvıırd1 ile yıptı~ı son müllikattn 
böyle konu9tugu muhakkaktır. Uu iki facia knbrnmnm arasında geçen 
sahneyi gözlerimle görmeği ne kadar iıtndim ! .. Yeni şarbon 

ilk yapılacak iş, yeni liman 
yerinde sondajdır. fktısad Ve
kaleti baş müşaviri B. Fon 
Der Portenin riyasetinde bu· 
lunan bir fen heyeti, bugün 
İzmir vapurile lstanbuldan ge· 
lecek ve yeni liman yerinde 
inşaat için tedkiklere başlı· 
yacaktır. Sondaj ve avanpro· 
jeden sonra lktısad Vekaleti
nin emrile müstakbel liman 
yerinde tarak makinelerile te
mizliğe başlanacak ve sonra 
deniz içine doğru dil şeklinde 
uzanacak vapurların yanaşma
sına mahsus ddelar inşa edi· 
lecektir. Iıaknt iddia eclcbiliriın ki , ihtiyar nazırın kalbi derin ve beşerl bir 

rikkatle eızlnclığı bnlıJc f ngiliz an'ane inin mıınc\İ tnzyikı altında çareıi.ı 
ve perişan, fukııt deği:mcz bir karar ile .l..ralını vazifeye davet ettiği 
mubnkknli.tır. 

Ancnk. evdigi kadını alamıyacak kadar f!nl!Jbiyeti malıılud olunca 
krallara iktidar ve kuvvetinden bahsetmek neye ynr:ır? .. Tarihin mun}• 
yen bir devrinde kütleleri kendine rameden bu kuvvetin ealubiyeti halk 
hlikimiycıinc geçitkçe, diktatör idarelerde bir (kukla), mc-ruti idareler• 
de bir (an'ane) olmaktan başka bugan Df'--'i kalmı,tır? .. 

JJen Vindsor Dükünün ha m61iihazal:ır içinde a~kn tckaddüm eden 
öngörü~lü bir fikir adamı gibi tasavvur ederek ıcllimlıyorum: Saadeti 
~bedi ol un ! .. 

Hayalet lmasallarmdan 
bir daha 

lngilterenin Hudington ka· 
sahasında, son zamanlarda 
bir cadı ve hayalet hadisesi 
olmuştur. 

Banker Artur Çenut, son 
satın aldığı bir malikaneye 
ailesi ile birlikte göç etmiştir. 
Fakat bu yeni malikanede 
ancak bir hafta kalmak mÜm· 
kün o]muştur. Çünkü her gece 
esrarengiz bir takım gürültü
ler olmakta, hayaletler görün· 
mektc imişi 

Hadise bütün mahallede şüyu 
bulmuş ve nihayet zabıta da ha
ber almıştır. Fakat zabıtanın bü· 
tün gayretine rağmen hayalet 
ve cadı meydana çıkarılama· 
mıştır. işin en garibi cadının 
zabıtadan korkarak en küçük 
bir gürültü bile çıkarmaması 
olmuştur. 

Gondollar hakkında! 
Geçen sene sonlarına doğru 

Bay Mussolini Venedik Gon
doll rının motörleştirilmesini 
emretmiş idi. 

Venedik esas itibarile bir 
seyyah şehridir. Bu şehrin de 
en büyük hususiyeti sokak 
makamına olan kanalları ve 
bu kanr '!ardaki tenezzüh ve 
nakil vasıtası bulunan gon· 
dollarıdır. 

Gondolların umumi şekli 
orta devirlere mahsus bir ~e· 
kil arzeder. Motör ise tama
men 20 inci asra mahsustur. 
Bunun için, B. Mossolininin 
bu kararı turistik mehafilde 
memnuniyetle karşılanmamış· 
tır. Bay Mussolini nihayet bu 
emri geri almı}tır. 

Gondol muhiplerinden müj· 
demizi istemek hakkımızdır! 

cnu 

Mankenlerin derdil 
Avrupa ve Amerikanın bü

yük şehirlerinde büyük mağa· 
zaların camekanları arkasında 
vazife gören mankenlik, son 
zamanlarda sıkı bir buhran 
geçirmektedir. 

A merikada erbabı ilim ve 
dirayetten (I?) birisi çıkmış 
mankenler için bir mektep 
açmıştır. Şımarık Amerikalılar 

da şimdi diplomasız manken 
kullanmaktan nazlanıyorlarmış! 

Biz de buna bakarak yapı 
kalfalarının yanı sıra çalışan 
çamurcular için bir mektep 
açsa ki 

GUrUltU mücadelesi! 
Bugünkü medeniyet alemi

nin, büyük şehirlerin en bü-
yük düşmanı gürültüdür. Gü
rültü ile mücadele evvela 
Amerikada başlamıştır. Şimdi, 
gürültü ile mücadele cemiyP.t· 
leri her tarafta vardır. Bu 
cemiyetler şimdi, bütün şehir
lerde taş sokakların yerine 
asfalt ikamesini ve lastiksiz 
tekerleklerin ve nakil vasıta· 
tarının kaldırılmasını istemek· 
tedirler. 

' Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Zührcnin bugün iyi bir te iri 
ile her işte bir İ}ilik ile knrıı· 

lıı~mak mümkün olacaktır. 

Güzel nn'atkirlnr, ·edipler 
bugünden çok iatirade edecekler 
ve mcıud olacaklnrclır. 

Aile muhitlerind de bugfin 
hep hayırlı iclcr merine görücü· 
lecektir. 

Bogıin Boğacak çocuklar ka· 
biliyetli fakat .. biraı bati olacak· 
lnrdır. Mektebıle orta muuffakı· 
yel göetcrel'ckler, hayatta ynlnız 

ticaret işlerinde muvaffak olabi· 
l ceklerdir. 

aşısının tatbikatı Tabiatile dalgakıran inşaatı 
da ilk yapılacak işler arasın

dadır. Şimdiye kadar lstanbul
da yeni inşa edilecek liman 
ve rıhtım inşaatı için tetkikler 
yapan mütehassıslar yarından 
itibaren lzmir limanı için tet· 
kıklerine başlıyacaklardır. 

---------------
Menemende 7000koyun,1000 sı

ğır, 500 beygire aşı yapıldı 
Ziraat Vekaleti, hayvan has

talıkları meselesilc pek çok 
alakadar olmaktadır. 

Laboratuarlarda mütehas· 
sıslarımızın uzun çalışmaları 

neticesinde yerı i elde edilen 
ve eskisine nazaran çok mü· 
essir olan şarbon aşısının tat
bikatı için lzmire gelen bir 
fen heyetinin Menemen köy· 
lerinc gittiğini ve bu heyetin 
Menemenin dokuz köyünde 
iki hafta kalarak mühim mik~ 
tarda hayvana yeni keşfedi

len bir aşı tatbik edib dön
düğünü yazmıştık. 

Bir muharririmiz, dün bu 
heyete riyaset eden Ziraat 
Vekaleti hıfzıssıhha seksiyonu 
şefi Zooteknist B. Muzaffer 
Bekman ile görüşmüş, yeni 
aşı ve tatbikatından elde edi· 
len neticeler hakkında malU· 
mat ist-cmiştir. B. Muzaffer 
Bekman şu izahatı vermiştir: 

- Cumhuriyet hükümetinin 
iktısadi sahada kalkınmayı 
hedeflendiren çok önemli ted
birleri arasında memleketin 
mühim servet kaynağı olan 
hayvancılığın inkişafı, her nevi 
hayvanların çoğaltılması ve 
salgınlardan korunması husu
sunda pek mühim . tedbirler 
alınmıştır. 

Ziraat Vekili B. Muhlis Erk
menin bu yönden verdiği di
reklifler betahsis bakteriyo
loji enstitülerimizin faaliyet
lerini inkişaf ettirmek tedbir
leri başta gelir. Cumhuriyet 
devrinden evel haric memle· 
ketlerden getirilmekte olan 

' aşı ve seromların her nevi 
artık memleket içinde ve ken
di elemanlarımızla hazırlan
maktadır. Bunların nevileri 
otuzu ge.;kindir, miktarları 
memleket ihtiyacına tekabül 
edecek kadar çoktur, tesirleri 
daima murakabe ve kontrol 
altında olub hastalıklara karşı 
hayvanları mükemmelen koru· 
maktadır. 

Mütcaddid ecnebi profesör· 
ler, memleketimizi ve servisi· 
mizi tetkiklerinde bu biyolojik 
müstahzaratın, istihsal tarzla
rını tesir ve titrajlarını takdir 
etmişlerdir. ilimde terakki vu· 

1 •• ·-- • 

ku buldukça, yeni nazariyeler 
ortaya çıktıkça hastalık amil· 
)erinin hayatiyetleri mütalea 
edildikçe bu hayatiyete daya
nan aşıcılıkta dahi tekamül 
vukua gelmekte ve yeni yeni 
aşılar hazırlanmaktadır. Bun
ların hazırlanma şekillerinin 
kolaylığı, kısa zamanda bol 
miktarda hazırlan 1J1aları, ucuza 
mal olmaları, tatbik şekilleri
nin kolaylığı, verdiği muafiye
tin uzunluğu dikkat nazarına 
alınmalıdır. 

Mıwcud şarbon aşısı, bu 
vasıfları haiz olup bugün Me· 
nemen mıntakasında dokuz 
köyde yedi bini mütecaviz ko· 
yun ve keçi ile bini mütecaviz 
sığır ve beş yüze yakın bey
gire tatbik edilmiştir. Bugüne 
kadar bu aşının reaksiyonları 
beklenilen şekilde güzeldir. 
Beygirlerin bilhassa şarbon 
aşılarına karşı olan fazla has· 
sasiyetine rağmen bunlarda 
bile bir arıza görülmemiştir. 

Müstakbel şehir planına gö· 
re şimdiki limanın bulunduğu 
sahadaki bütün ticarı.:thane ve 
depolarla imalathaneler, za· 
mania Af sancakta yeni inşa 
edilecek liman civarına kalka
cak, bunların ye.rinde geniş 

bahçeli evler yükselecektir. 
Şehrimiz liman işletme mü· 

dürü B. Haşmet Dülge lstan· 
bulda bulunmaktadır. Oradan 
Ankaraya geçecektir. 

Fuar için tenzilat 
Ege ltalyan adaları mahalli 

hükumetinin 7 inci lzmir Enter· 
nasyonal fuarına iştirak ede
ceği fuar komitesi riyasetine 
bildirilmiştir. 

D. H. P. Suriye demiryolu 
şirketi fuara gelecek ckspozan· 
larla ziyaretçilere ve teşhir için 
getirilecek eşyaya yüzde 40-50 
tenzilat yapacağını fuar komi
tesine bildirmiştir. 

İmtihanlar yakında başh;o-;--

Lise ve ortaokullarda 
dersle kesiliy r 

Olgunluk ve mezuniyet imtihanı 
21 haziranda başlıyacak 

Liselerle Ortaokullar ve Ôğ· 
retmen okulunda bu seneki 
ders kesimi ve sınav (imtihan) 
tarihleri, Kültür Bakanlığından 
şehrimiz kültür direktörlüğüne 
bildirilmiştir. 

Liselerin son sınıflarında 20 
Mayısta dersler kesile:ek 21 
Mayısta öğretmenler kolu, ka· 
naat notlarını tetkik etmek 

:içi;-toplanacaktır:-26 MaYTsta
ortamekteplerle liselerin birin· 
ci ve ikinci sınıflarında ve öğ
retmen okulunun 1. 2 ve 3 
üncü sınıflarında derslere son 
verilecektir. 

Lise ikinci devre iiçüncü 
sınıfında 28 Mayıstan itı baren 
sözlü sınavlara başlanacaktır. 

4 Hazirandan itibaren or· 
taokulların bir, iki ve üçüncü, 
liselerin bir ve ikinci sınıfla· 

rındaki talebelerin sözlü sı
navları başlıyacak, 19 Hazi· 
randa sona erecektir. 

21 Haziranda olgunluk ve 
mezuniyet sınavları başlıya· 

cak, 5 Temmuzda sona er
miş olacaktır. 

Baytar müdürü 
Menemende bulunan vila

yet baytar müdürü Bay Adil 
Yergök, şehrimize dönmüştür. 

Daire müdUrleri toplantu•ı 
Yarın vilayetle saat 17 de 

Vali Bay Fnılı Güleçin riya· 
setinde bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantıya bütün daire 
miidürleri i~tirak edeceklerdir. 

Esrar meselesi 
Karşıyaka vapur iskelesi 

önüne.le lsmail oğlu Sıdkının 
iizerinde 20 gram esrar bulun· 
duğundanyakalanmıştı;.:- -· 

9 lnyııı 937 

Torbalıda ----· . ., .. ,_.., __ 
Nümune köyü 

kurulacak 
Torbalı, (Hususi) - Kaza· 

mıza yerleştirilen 500 hane 
göçmen için yapılacak evlerin 
evelce tesbit edilen yerleri 
değiştirilmiş ve Kayaıta yapı· 
lacak inekhaneden vazgeçildi· 
ği için bu köyde mevcud 50 
haneye daha 180 hane ilave 
edilmek suretile 230 hanelik 
büyük bir nümune köyü inşa· 
sına karar verilmiştir. 

Göçmenlere verilmekte olan 
arazi tevziatı da iki koldan 
ilçebay vekili Haluk Yergöğün 
kontrolu altında devam etmek· 
tedir. Arazi tevziatı 15 bin 
dekarı geçmektedir. 

Dün kaymakam vekili Ha· 
lük Yergök, ziraat memuru 
Hamid ve iskan memuru Ce· 
mil ile birlikte. göçmenlerin 
m;.s.afir olarak yerleştirildikleri 
köylere giderek durumlarını 
ve ihtiyaçları olub olmadığını 
tetkik etmiştir. 

Hükumetin kendilerine gös· 
terdiği kolaylık ve yardımdan 
çok memnun kalan göçmenler 
halen yapılacak evlerilile hay· 
vansızlara verilecek hayyanlar· 
dan başka hiçbir şeye ihtiyaç· 
lan olmadığını söylemişlerdir. 

Göçmenlerin ilk gelişlerinde 
kendilerine verilen altı aylık 
yiyecek buğdayları bitmek üze
redir. Bu itibarla birkaç güne 
kadar yeniden kendilerine al
tı~ar aylık buğday verilmek 
üzere teı ti bat alınmıştır. 

• * • 
Torbalı, (Hususi) - Kaza-

mız hakimi Şükrü Günerio 
hastalanması ve hakim mua
vini Lamia Onatın da istifa 
etmesi yüzünden açık kalan 
kazamız hakimliğine salahiyetli 
hakim olarak tayin edilen Ku· 
şadası Ceza hakimi Bay Hakkı 
Yaşar kazaya gı;:lerek vazife· 
sine başlamıştır. 

• • * 
~ Tepeköyde amelcli" 

eden Ahmed oğlu Ali kendi· 
sinden 130 kuruş alacağını is· 
tiyen iş arkadaşı Aliyi bu iste' 
ğinden muğber olarak pazst 
mahallinde seyyar köfteciler· 
den birinin tezgahından kap· 
tığı elemek bıçağı ile kaf asıf1' 
dan yaralamış, yakalanmıştıt· 

Yeni Adam 
175 inci saym çıktı. a~ 

nüsha ile Epikürün bahçes1 

ilavesinin 5 inci formasını "c 
riyor. İsmail Hakkı, Semib' 
Uzun Hasan, H. Avni, AdnB~ 
Cemil, Rıza Ôztükel, Dr. I~ 
zeddin Şadan, Kerim Sad: 
Andre Cidein yazıları ile 11' 
mit anketine İsmail Habib 
Yusuf Ziya ve Raif Necdeti~ 
verdiği cevablar, iç, dış, so; 
yete, kitab haberleri vard~ 
-------
Kurtarma ameliye' 

sine başlandı 
İstanbul, 8 (A.A.) - (/ 

libolu karşısında Zencirboı'~ 
mevkiinde evelce karaya ol 

ran Yunan bandıralı Micb' 
"C 

yad vapuru kaptanı bug'\ 
kadar kendi kendisine ge~~ 
kurtarmağa çalışmışsa da ~
tarma işinin imkansızlığı -~~ 
şısında gemi kurtarma şı·~ 
tinin Hora kurtarma geJllİ~'.J 
yardımını istemiştir. Hora ~ 
tarma gemisi derhal kurtB 
işine başlamıştır. ·ıo· 

Kazazede gemı ibra• l1' 
Roterdama 6600 ton hub\l 
2ötürmektc idi. 
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Yaıans hükCimeti Barse- TahşiJaı 
lona ÜÇ Zlrhh gÖnderdİ Yapıyormuşuz. 

lstanbul, 8 (Hususi} -Arap 

Bu sefineler _Je_n. -bel _Q yüz bahrı~ve gazeteleri, Suriye hudutlarında 
a 1 y 'J tahşidat yaptığımızı yazıyorlar. 

askeri karaya çıkarılmıştır Alman hükumetine 

A 
Bar.selon, 8 ( Radyo ) _ taziyette bulunduk Paris, 8 (Radyo) - Per· 

0

1
.at r§ıhstlerle Katalonya Cene· pinyandan gelen haberlere Ankara, 8 {Hususi) - Hin-

rl~ 1 e adiseleri hasebı'le Va- K d b an! hilk" t' B l göre, atalonya vaziyetini he· en urg zeplininin akıbetin-
h ume 1 arse ona üç nüz karışık göstermektedir. den teessür duyduğumuz, hü· 

arBo sefinesi göndermiştir. B ı kumetimizce Alman hükume-
u r· arse ona iki Fransız muh· 

· se •nelerden 500 hah- ·b· l tine bildirildi. 
nye askeri karaya çıkarılmış· rı ı ge miştir. Fransız Loren 

~r: Bay Kampani Ceneralite ve Bretanya kruvazörleri de 
d aıresinde mahsurdur. Yeni· beklenmektedir. Bir Amerİ· 

en yardım gönderilecektir. kan kruvazörü bugün gele .. 
kQ Saragoza, 8 (Radyo) - Hü· cektir 

ı:~t tayyarelerinin yapmış Dikkate şayan bir habere 
~ .. u .• 1arı bombardımanda 18 göre 1 C h ~ ı 1 spanya um urreisi 
ışı 0 müş 50 kişi yaralan· M ınıştır. anoel Azana ani olarak Va-

lnnsiyaya gitmiştir. 

Cok karışık ve esraren
giz bir mesele. 

s· l ------ır sveç vapurunun kaptanı ile 2500 
. aandık meydandan kayboldu! 

Parıs, 7 (A A ) p . . . 
diriliyor: · · - etit Parısıen gazetesine Havreden bil-

Havre gelirgel S 
runun kapt mez aga Panama ismindeki lsveç vapu· 
bann ha anı yol esnasında geminin hasara uğradığını ve am· 

sara uğrıyan k 1 . . . 4000 sand k ısım arını tamır etmek ıçın hamuleden 
Ertes· ~ .. P~tas boşaltmak icab ettiğini beyan etmiştir. 

len ge~· g_unu _aptan ortadan kaybolmuştur. Biraz sonra ge· 
infilakiy~nın mucehhezi Marsilyada çıkarılmak üzere mevadı 
beynelmile7~~cud olduğunu söylemiştir. Mücehhez, kaptanın 
panyol I ılolar tarafından nezaret altına alınmış oJarak ls
letmekt su arından geçerek Marsilyaya kadar bu eşyayı nak-

ense Havrede t v t "h t"v • • "l" · · Polis H . sa magı ercı et ıgmı ı ave etmıştır. 
dere etm· ~~re ıstasyonunda bu sandıklardan 1500 ünü müsa· 

~rtada y~t;:~. Geri kalan 2500 sandık ile vapurun kaptanı 

ihtilalciler Bilbao istih
kamıarını' bambaladtlar 
Yüzlerce ton inf ildk maddeleri 

Bilbao hattına atılmıştır 
Paris 8 (R d ) '-----· ' a yo - Havas 

~ansının bi_ldirdiğine göre asi 
}'yareler, ıki gündenberi B"l· 

ba . .hk" ı o ıstı amlarını mütemadi-
yd~nl bombardıman etmekte· 
ır er. 

derü.zler~e ton infilak mad-
erı Bılbao demir hattına 

atılmıştır. 

:OOO kadar esir asilerin el· 
lerine düşmüştür. Siderori kö· 
yü de işgal edilmiştir. 

Diğer haberlere göre, T olo
zada hükumet ve anarşist·kuv· 
vetleri arasında şiddetli musa
~emeler olmuştur. Fazla tafsi· 
lat henüz yoktur. 

g Bu şiddetli bombardıman K ·ıı 
b:n~ral Molanın Bilbao üzerine atı er 
m uykulc ve kat'i taarruzunun Ada nadan j s-

u addemesi demektir. b 
1 

~ernika, 8 (Radyo) - Asi- ta~ ula getiriliyor .. 
":';: Btilbaoya taarruzlan de· lstanbul, 8 (Hususi) _ Ga-
il e mektedir. Monte Aleyo la~ ~o~.t~.nesi veznedarı B. 
e~ d Ccrnara tepesi asilerin Hus~uyu oldürdüklerinden do-
tnın edir. layı ıdama mahku"m 1• - . o an ve 

• hapıshaneden kaçtıkta 

ADOLU 
n sonra 

Adanada yakalanan Audullah 

Gü ı:~L • ve arkadaşı Tevfik, yarın (bu· 
~UJt siyasal gazete gün) Adanadan fstanbula e-

H S~lli·:"P-v..;;e-ba_rra_.:;z;:_ga_n_ı --·11 tirilcceklerdir. g 

um:!~~ ~üşdü ôKTEM 
lllüdiirü: ;r1•~ ve yazı i~leri 
ı~---L ·~ ~ 'üzhet Çançar 
'"411'QJ8Qea.i: ~ 

l:ıınir 1k· . 
C. Ualk }?cı . !Jeyler ıokağı 

T«Igra r. t •r.liru binaa:ı içinde 
fele" • ınur - ANADOLU 

•On• 277 
· 6 ·• Po a kutusu 405 

YıIL~ ABONE ŞERAiTi 
1!~0, alb aylığı 700, üç 

y~ w Aı 500 k.uruıtur. 
al.o lnemleketler için eenelilı: 

11 
ne ücreti 27 liradır 

Delegeler 
Talimat istiyecekler 
Londra, 8 (A.A.) -Ademi 

müdahale tali komitesinde 
Lord Plymouth isp;myada mu· 
hasama halinde bulunan iki 
tarafa müracaatta bulunarak 
bugünkü anlaşmazlıkta hava 
bombardımanl:nmdan tamami
le feragat etmelerinin talep 
edilmesini teklif eylemiştir. CA- •t Y•rde S k.uru§tur 

'"'11\l g- . - Bütün delegeler bu teklifi 
hülcUmetlerine bildireceklerini 
ve derhal talimat istiyecek1e· 

!!~--.11 rini bildirmişlerdir. 

::::::::::::--- -ylDlf Dflahaw 25 'L •llrU§tur. 

Al'iADOJ..u M4T.8AASINDA 

Kuleli lisesinden 
Beş yUz genç merasimle 
diplomalarım aldılar 

lstanbul, 8 (Hususi) - Ku
leli lisesinden beş yüz genç 
bugün merasimle diplomalarım 
alarak Harbiye okuluna geç
tiler. 

J, Bankası 
Antakyada şube açıyor 
İstanbul, 8 ( Hususi) - iş 

Bankası müfettişlerinden Bay 
~aid, Antakyaya gitmiştir. Mu· 
maileyh, orada iş Bankasının 
açacağı şube için hazırlıklar 

yapacaktır. 

Ankara Kömür 
• • 

sergısı 

Ve bir Alman gazetesinin 
yazdıkları 

Ankara, 7 ( A.A. ) - Vie
ner Zeitung gazetesi muhabiri 
Enternasyonal kömür sergisi 
hakkındaki intibalarını şöyle 
kaydetmektedir: 

Türkler ilk enternasyonal 
sergilerini yaptılar. Hiç güçlük 
çekmeden, acemilik gösterme· 
den bu ilk eserlerini en ileri 
sergicilerle müsabakaya çıka
kabilccek şayanı hayret bir 
halde başardılar. Serginin her 
köşesi gösteriyor ki bu işin 
hiç de amatörü değildirler. 

Hiç kimsenin de mukallidi ol
mamışlardır. 

Enternasyonal kömür sergisi 
tamamen orijinaldir. Bir tek 
köşesi bir yerden taklid edil
miş değildir. Ve yalnız Türk 
san'atkarlarının elinden çık
mıştır. Dekorasyonun ve sergi 
teferruatının usta bir elden 
çıktığı gözüküyor. Ne yazık ki 
Avusturya firmaları adet itiba· 
rile üçüncü ve dördüncü de· 
recede kalıyorlar. O endüstri· 
yellerimiz muhakkaktır ki ser• 
ginin bu derece mükemmel 
olacağını ummuyorlardı. Maa· 
mafih belki de hakları vardı. 
Çünkü bu kadar iyi başarıl· 
mış sergi Avrupada bile çok 
değildir. 

Ankara, 8 (A.A.) - Enter· 
nasyonal kömür sergisini ge
zen ltalya büyük elçisi Bay 
Carlo Galli intibalarını şöyle 
anlatmaktadır: 

" Bu esrgi tertib itibarile 
herkese müşkülat çekmeden 
davayı ve bu mevzuları kav
ratacak bir incelikle hazırlan
mıştır. Dekorasyona gelince, 
şunu bilhasa kaydetmek iste
rim ki, ben birçok beyndmi· 
le) sergiler gördüm. Onlar da 
ancak bu kadar mükemmel 
olabilmişlerdir. • 

Beıinci 
umumi müfettiflik 

Llyihası Batvekllete 
verildi 

Ankara, 8 (Hususi) _ Be-
şinci umumi mufettiılik t~kili 
için hazırlanan layiha, Saşve· 
kilete verilmiştir. 

Maçtan evel mütalealar: 

~ lstanbul- lzmir rekabeti 
======~Öğ==ii=dl=e,=== diye birşey var mı? 

Vapurda, yavrusunu bağrına 
basarak içeriye giren bir ana 
görürsen, ayağa kalk, yer veri. 

Bir hamile hemşirenin sen
den ve herkesten evel otur
masını bekle, temin eti. 

Sen oturursan ve ihtiyar 
bir· yolcu, tramvayda, otobüs· 
te ayakta kalıp titrerse, vic
dani ve insani hüviyetine dön 
de onları dinlel. 

Her yerde, ayaklarını baş
kalarının geçeceği yola uzatmal 

Başkalarının sözüne kulak 
misafiri olma, başkasının ga
zetesini gözucu ile okuma, 
sakın yapma bunları! 

Kadınsan, umumi yerlerde 
ve- bilhassa açık · faytonlarda 
nasıl oturalacağmı iyi bili. 

Yoldan geçerken, açık bu· 
lunan bir kapıdan, "kimse 
yoktur,, sanarak yarı beline 
kadar uzanmış. bütün mahre· 
miyetini taşıyan bir kadına 
bakma!.. Böyle bir harekete 
verilecek isim, çok ağırdır. 

Burnunu karıştırma, yere 
tükürme, mendil taşıl. 

Sarhoşsan, sokakta dolaş· 
mak hakkını kaybetmişsin de· 
mektir. Zinhar yerinden ay
rılma!. 

., Allah bile insanın kirini 
yüzüne vurmaz,, derler amma, 
gösterilen müsamaha, budu· 
dunu çoktan aşmıştır. Bu gör· 
düğün kiri, nezaketle sahibine 
anlat. Çünkü bu kir daha ka
lınlaşır ve başkalarına da bu
laşır ... 

Umumi yerlerde aburcu· 
bur konuşma ve uyuyub ho· 
ruldamal. Çünkü gülünç o· 
)ursun .. 
Komşu kadının robunu, filin 

ailenin kızının tuvaletini, sa
çını, başını, hususiyetini ken· 
dine vazife edinme!.. Sokak, 
bir tuvalet veya bir hususi· 
yetin murakabe, tedkik ve 
tenkid koridoru değildir. Sa· 
na da öyle yaparlar, seni de 
öyle gözden ve sözden geçi
rirler .. 

Kadını daima sağına al.. 
Unutma, kadın sağda olur .. 
Sen de ey hemşire, erkeğinin 
sağına geçi. 

Yapa yalnız bir kadının 
umumi yerlerdeki en ıyı ar· 
kadaşı, ya bir kitab, ya bir 
gazete veya bir mecmua ola
bilir .. BClŞJnı kitabına eğmiş 
bir kadın, ağzını güneşe çe· 
virmiş kadından çok hürmet 
görür. Kimse bakamaz veya 
sokulmaz .. Tıpkı, "su içerken 
insana yılan bile dokunmaz., 
dedikleri gibi .. 

Konuşurken kafanızı da ha
rekete getiriniz .. 

Zevçsen evine gülerek gir, 
zevce isen arkadqmı gülerek 
karşıla!. lz.tırabmııı da çocuk
lara hissettirmeyiniz .. 

Baba ve anneler, çocukla
rına hürmet etmelidir. Hür
met, iyi terbiyenin temellerin· 
den biridir. Çocuklarınızla ko
nuşunuz, sorduklarına cevab 
verımz .. ... 
--------------------~ 

Bombayda 
BUyUk bir yangın çıkb 

Bombay, 8 (Radyo) - Bom
bayda bir mahallede mühim 
bir yangın çıkmış ve 400 ame
le evi yanmış, 2000 amele 
meskensiz kalmııtır. 

Yanrının sebebi ve insanca 
Z81'81" olup olmadıtı henüz 
belli değildir. 

Fenerli bir oyuncu söylifyor: Ne 
pahasına olursa olsunyenecefiz! -iz.mirli kız, erkek talebe grupları, 

sahaları dolduruyor •• 

Fenerin iki maruf oyuncusu 
Fikret ve Niqazi 

lstanbul, (Hususi muhabiri· 
mizden) - Son haftalar içinde 
lzmir ve lstanbul gazetelerini 
işgal eden bir İzmir· lstanbul 
futöol rekabeti vardır. Nitekim 
bunun teferruatı üzerinde gü· 
rültülü neşriyat göze çarpmak· 
tadır. 

lzmir ve lstanbul gazeteleri 
kendi CPphelerinden bu reka
bet ve münakaşaları körükli· 
yen sebebleri tahlil ededursun· 
lar, ben, bu yazımla, ve bir 
lzmirli sıfatilc lstanbuldaki va· 
ziyeti, şahsi kanaatleri karış· 
tırmıyarak tesbit etmeğe çalı· 
şacağım. 

Milli küme karşılaşmalarında 
lzmir takımlarının Türkiye bi
rinciliğine en kuvvetli ihtimal
lerle namzed olan lstanbul 
takımlanna karşı çok muvaf· 
fakıyetli oynamaları, çoktandır 
hararetini kaybetmiş olan lzmir· 
lstanbul meselesini tekrar or· 
taya atmış bulunuyor. 

lstanbullular Türkiye sporu· 
nun mümessili ve her sporun 
en kuvvetlisi o1tluklanna inan· 
makta oldukları için bugün 
!zmirin karşılarına dipdiri bir 
varlık olarak çıkmasını ümidin 
fevkinde bulmuşlardır. 
. Maamafih bugün lımirin, 
lstanbul takımlarının belkemiği 
olan eski oyuncularını elinden 
kaptırmış olmasına rağmen 
hala dinç ve sürprizlerinden 
çok korkulan oyunculara malik 
olduğunu da itiraf ediyorlar. 

İzmirde alelade hir zabıta 
vak' ası olarak geçen ve bir 
iki şuursuzun marifeti olan 
taşlama hadisesi burada o ka
dar asabiyet ve infial uyan
dırdı ki insanın bu yaygaralara 
bakarak "acaba ecnebi oyun· 
cuların dövüldüğü, meşhur 
Ayva maçlarının yapıldığı ve 
betahsis İzmirli oyuncuların da 
taşlandığı lstanbul burası de
ğil midir?., diyeceği geliyor. 

Bu hadiseyi şişirenler, sa
vurduktan ithamların aksi sa
dasını hiç duymuyor görünü· 
yorlar. Fakat gelen, geçeni 
unutturmuyor. 

Bazı İstanbul gazetelerinin 
·zahirde lzmirde surümün azal· 
ması korkusile olacak· yarım 
ağızla yaptıkları lzmir aleyh· 
tarhğı da lstanbullulara pek 
sadra şifa verir görünmüyor 
ki şimdi herkes Ooğansporu 

bekliyor .. 
Doğansporun bu hafta Is· 

sık sık duymak kabildir. 
F enerbahçe ve Beşiktıt 

oyuncuları muntazam antren. 
manlar yaptıklarmı ve bu gü• 
rültülere bilfiil ervah vermek 
azminde olduklarını her far• 
satta söylilyorlar. 

Milli takımımızın en göıde 
bir oyuncusu: "En aşağı yirmi 
kere beynelmilel maç yaptım, 
hiçbirine bu kadar azimle ha• 
zırlanmadım desem hiç de 
mubalağa .etmiş sayılmam. En 
iyi oyunumu bu maçta göste
receğim. Ve tereddüdsüz ye-
neceğiz." dedi. Bunu söyliyen 

-centilmenliği ve hakiki sport· 
menliğile Fenerbahçe muliiti· 
nin sempati ve takdirini ka-
zanmış bir oyuncudur ki söz· 
!erinden burada lzmiri ne p19 
basına olursa olsun yenmek 
arzusunun ne kadar kuvvetli 
olduğunu kolaylıkla anlıyabi· 
liriz. 

Beşiktaşlılar da bu maçta 
lzmirlilere bir sürpriz hazırla-
dıklannı ve tam kadro ile çı· 
kacaklarını söylemekt~dirler . 

Y almz burada Doğanspo
run ilk maçı sert bir oyun 
tarzı olan bir takım ile yap
ması bizi bu seyahat neticesi 
için biraz tereddüde scvkedi
yor. Bununla Öeraber Dotan
spor Üçokun yendiği ve lcen
dinin de berabere kaldığı bir 
takımla oynıyacagını 'le ~ 
nik faikiyetini düşüaerclc bu 
maçta çok ihtiyacı olan mane· 
vi kuvvetini çoğaltabilir. 

lstanbulda yapılan iunir 
maçlannın bir hususiyeti de, 
aradaki rekabetin tribünde· 
ki tezahürlerle artmasıdır. iz
mirli talebe bu maçlara ekse
riyetle kızlı erkekli gruplarla 
gelmekte ve seyircilerin yarısı 
kadar bir kalabalık teşkil et
mektedir. Bu maçlarda çok 
zaman lstanbullu ve lzmirli 
seyircilerin mukabil tezahür· 
leri o derece taşkın olur ki 
oyuncular bile zaman zaman 
tribünlerle meşgul olurlar. 
Doğansporun buradaki avan· 
tajlarından biri de İstanbul 
takımlarına nazaran daha az 
yabancı seyirciler önünde oy
namasıdır. 

Doğansporlular, daha lstan
bullulann unutmadığı fakat 
hahrlamak ta istemedikleri meı
hur lzmir - Viyanalılar maçın
daki oyunu bir daha çıkara
bilirlerse netice lehlerine olUf'. 

F. A. Apaydın 

Maliye Vekili 
/stanbula geldi .. 

lstanbut, 8 (Hususi) - Ma· 
)iye Vekili B. Fuad Ağrah, 
bugün Ankaradan buraya gel
miştir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi -1356 
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PAZAR tanbulda yapacağı Milli küme 
temasları aşalı yu\tırı bir Mil
li maç kadar heyecanla beklen· I~~~-~~~-------. .. 
melctedir. Bu son haftalar 
içinde birçok yerlerde, Fu.d 
ve bi1hassa Hakkının isimlerini 



MAHKEMELERDE 

Deli taklidi yapan 
ince Mehmed 

Aşırı sözler söyliyen maznun 
hakkınaa zabıt tutuldu 

Eşref paşada kahveci Kadri 
ve Remziyi öldürmekle maz
maznun ince Mehmed ve bö
lükemini Ali ile arkadaşlarının 
muhakemelerine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Bu celsede şa
hid Rıfkı, arab Yaver, Bekir 
oğlu Ahmed ve Mehmed ka· 
rısı Hediye, kahveci çırağı 

Tahsin müvacehe edilmişlerdir. 
Şahid Tahsin, maznunlardan 
kasap Ahmedin kahveye girer 
girmez Kadriye: 

- Sen benim köpeğimi öl
dürdün, öyle kaba~ayılık ol
maz, şimdi kabadayılığı göre
ceksin, dediğini söylemiş. Di· 
ğer şahidler, bu sözleri duy
madıklarını ifade etmişlerdir. 

Şahidler, hadise esnasında 
kullanılan iki tabancadan bü-
yük olanmm ince Mehmede, 
küçük olanının da maznunlar
dan küçük Hüseyine ait oldu
ğunu söylemişlerdir. 

Polis memuru B. İsmail, 
maktul Remzinin cesedi üze
rinde bulunan kadın ayakkabı
nın maktulün koltu2-u altından 
polis Şevket tarafından alın
dığım kararlaştırmıştır. 

Mahkeme heyeti, polis B. 
Şevketin celbedilerek şahid 
sıfatile .dinlenmesini istemiştir. 

Maznun ince Mehmed, bu 
muhakeme celsesinde yine 

deli taklidleri y:ıpmış, hatta 
bazı çirkin sözler de söylediği 
için hakkında tutıılan zabıt 

varakasile birlikte meşhud suç· 
lar kanununa göre Asliyeceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Değirmencinin 
katli 

Bir şahid yalan 
söylemiş 

Cumaovası nahiyesinin Kı
sık köyünde değirmenci Ab
dullahı öldürmekle maznun 
Halil lbrahimin muhakemesine 
dün şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 
Amme hukuku şahidlerinden 

İdris, vak,~ esnasında cinayet 
yerinde bulunmuş ve mahke
mede de şahid sıfatile dinlen
mişti. Maktul veresesi; ldrisin 
şahidliğinin tesir altında ya· 
pıldığını söylemişler ve bunun 
için bazı şahidler göstermiş

lerdi. Çünkü şahid idris ifa
desinde: 

- Kavga ederlerken gör
düm, değirmenci Abdullah 
bıçağını iki tarafa salladı ve 
kendisini yaratadı. 

Demişti. idris, maznun Ha
lil f brahimin yanında hizmet· 
karlık ediyormuş. Bundan do
layı Halil fbrahimden seksen 
lira alacağı varmış. Halil İb· 
rahim, mahkemede lehinde 
şahidlik ederse bu parayı ken
disine vereceğini, fakat aley
hinde söz söyliyecek olursa 
vermiyeceğini söylemiş. 

Maktul veresesinin göster
diği Mahmd, Ali adlı şahid
ler dinlendiler, İdrisin, köy 
kahvesine geldiğini ve ken
dilerine: 

- Abdullah nahak yere öl
dü, yazık oldu adama.. Onun 
hiç kabahati yoktu. Ben de 
mahkemede yalan yere yemin 
ettim, Allah beni affetsin. 

Halil lbrahimin yanında 
hizmetkarlık ediyordum, böyle 
söylemeseydim alacağım olan 
seksen lirayı vermiyecekti.-

Dediğini anlatmışlardır. 

Gene bu mesele hakkında 
malumatı bulunan Abidin adın
da bir şahidin celbi için mu
hakeme başka bir güne bıra
kılmıştır. 

ihtilas davası 
MUddeiumumf, ceza isted 

ihtilas suretile (2100) lirayı 
zimmetine geçirmekle maznun 
Kara~urun kazası mahkeme 
başkatibi ve icra memuru B. 
Kadri Yavaşoğlunun muhake
mesine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. 

Maznun, şimdiye kadar ce
reyan eden muhakemesi esna
sında muhtelif vazifeler ırör
düğü ve muhtelif işlerle meş
gul olduğu için icra muamela
tına aid paraları koyduğu çek
meceyi daimi surette açık bı
raktığını, bu yüzden ara sıra 
para çalındığının farkına var
dığını, hatta bazı kimselere 
anlattığını söylemiştir. 

Son celsede müdde!umumi 
muavini B. Şevki Suner, iddia
sını serdetmiş ve ehlivukuf ra
porlarına göre zimmete geçi
rilen paralardan bir kısmının 
adi zimmet ve bir kısmının 

da zimmeti mevsufe olduğu 

anlaşıldığından maznunun Türk 
Ceza Kanununun 202 ve 

ANADOLU 

Babasını yaralamış 

Karataşta lngiliz bahçesi 
içinde Reşad oğlu 17 yaşla
rmda lbrahim, övey babası 
lsmail oğlu Hüseyini tavuk 
meselesinden sol kolundan ha
fif surette yaralamıştır. 

sa,.hoşluk 

Kemerde Arabacılar soka
ğında Osman oğlu Emin, sar· 
hoş olarak yere düşüp yara
landığı görülmüş ve müdavatı 
yapılmıştır. 

Rekabet güzünden 
Ga7.i heykeli civarında Dur

muş oğlu Durmuş ve Halil 
oğlu Halil, Hasan oğlu Hak
kıyı rekabet yüzünden taş ve 
çivi ile muhtelif yerlerinden 
yaralamışlardır. 

Kalemle yaralamış 
Karşıyakada Türkbirliği oku

lun da Emin oğlu 13 yaşların
daki Malik, Kazım oğlu 12 
yaşlarında Fikreti bir gazete 
meselesinden kalemle sol gözü 
üstünden yaralamıştır. Suçlu 
yakalanmıştır. 

Dövmek 
Karşıyakada Alaybeyde Meh· 

med oğlu Mustafa ve kardeşi 
Feyzullah, Hüseyin oğlu Ha
sam bila sebeb dövdüklerin· 
den her ikisi de yakalanmıştır. 

Yangın 
lkiçeşmelik Hacıhamza so

kağında 4 sayılı evde Musta
fanın tahtı isticarında bulunan 
fırının bacası tutuşmuşsa da 
etrafa sirayet ettirilmeden sön
dürülmüştür. 

Hırsızlık 
Tilkilikte Hacıhasan hanında 

Süleyman oğlu Mahmud, Ce
mal oğlu Ağuşun cebinde bu
lunan 30 lirasını çaldığı şika
yet edildiğinden yakalanmıştır. 

Peynir çalmak 
Keçecilerde Palancılar çar· 

şısında İbrahim oğlu Mehmed, 
Naim oğlu Osmanın meşguli

yetinden istifade ederek iki 
kilo peynirini çaldığından ya
kalanmıştır. ----

Fransız gazeteleri 
lehimize yazı yaz

. mağa başladılar .. ....... 
- Başı 1 inci sayfada -

nın misafiri olacaktır. 

Paris, 8 (A.A.) - Türkiye 
Başvekili B. ismet İnönü bu 
sabah saat 8,55 de Semplon 
ekspresile muvasalat etmiş ve 
Garda Dış Bakanı B. Delbos 
ile Türkiyenin büyük elçisi 
B. S. Davaz, Türkiye Dış Ba
kanlığı müsteşarı B. Menemen· 
cioğlu ve elçilik erkanı tara
fından karşılanmıştır. 

Paris, 8 (A.A.) - Türkiye 
Başvekilinin Pariste ikameti 
hakkında Pöti Parizyen gaze
tesi diyor ki: 

"Dirijanlarımız yeni Türki
yenin bu kadar salahiyetli bir 
devlet adamile yapılacak bu 
temastan ancak pek ziyade 
memnun olabilirler. Fransa
Türkiye dostluğunun bu gö
rüşmelerden kuvvetlenmiş ola
rak çıkacağına hiç şüphe 
yoktur.,, 

Le Journalde Saint Brice 
yazıyor: 

"Bu kadar vaktinde düşen 
hiç bir görüşme olamaz. Ka· 
nunusanide İskenderun mese
lesi hakkında Cenevrede yapı
lan anlaşma bir çok teferruat 
noktaların da tesbit edilmek 
üzere bırakmıştır. Keza Fransa 
ile Türkiyenin Suriye ve San· 
cak hudutlarını zaman altına 
alacakları 've Sancak Türkleri 
ile Suriye Arapları arasında 

iyi anlaşmanın teminine ihti
mam edecekleri muahedenin
de tesbiti icab etmektedir. Bu 
muahede Ankaradaki büyük 
Elçimiz tarafından hazırlan· 
mıştır. Son bir tetkike tabi 
olacaktır.,, 

Paris, 8 (A.A.) - Türkiye 
Başvekili G. ismet lnönü Öğ· 
leyin B. Leon Blumun ve ak
şam B. lvon Delbosun şerefine 
verecekleri ziyafette hazır bu
lunacaktır. 

Başvekil yarın saat 10,30da 
Londraya hareket edecektir. 

Türk.Rus 

9 Hayı•~ 

ilk Tarım Satış 
Kooperatifi kuruıdı ------Ôdemiş incir müstahsılları diif 

valimizin riyasetinde toplandıla1 

Egede Tarım Satış Koope- kem ve kontrol kuruUarıoı 
ratifleri dünden itibaren res- üç üye seçilmiştir. Satış k0" 

men işe başlamış bulunuyor. peratifi ortaklarına, yeni t~ 
Vali B. Fazlı Güleç ile üzüm şekkülün mühim faydaları he. 

kurumu müdürü Bay lsmail kında izahat verilmiştir. ır 
Hakkı Veral ve incir teşkili- tün müstahsıllar, yeni teşek· 

külün çok faydalı olacağııı 
tına memur Bay Muhib dün e· 

anladıklarından büyük bir s 
Ödemişe gitmişler, 11 numa- vinç içindedirler. 
ralı Ödemiş Tarım satış koo· Ö · de nümüzdeki hafta içıll 
peratifi, umumi heyet toplan- Aydın havalisinde bulun~C 
tısında hazır bulunmuşlardır. diğer altı satış kooperatıf: 

Umumi heyet toplantısında umumi heyetleri de topla118 

11 numaralı Ödemiş Tarım cak ve 16 Mayısta toplantr 
kooperatifinin yönkurul, ha- lar sona erecektir. J 

-----~~--------==============-------------
Hinderburg zeblini 
faciası hakkında ye

r. i haberler 
Başı 1 inci sahi/ed? -

Nevyork, 8 (Radyo) - Hin
denburg zeplininin birinci kap· 
tanı (Ld1man) bugün hasta· 
nede vefat etmiştir. 

B. ( Lehman ) m cenazesi 
Berline nakledilecektir. 

Lakehuı st, 8 (A.A.) - Zep· 
)in kumpanyasının memuru 
Harry Bruno Hindenburgun 
kaptanı Ertenst Lehmanın dün 
saat 18,5 ta ( Amerika saati) 
vefat ettiğini haber vermiştir. 

Vaşington, 8 (A.A.) - La
kehurst faciasından sonra Ayan 
meclisinin askeri encümeni 
Amerikanın inhisarında bulu
nan heliumun ihracını kolay
laştıran bir kanun layihası ka
bul etmiştir. ----

Bugünkü proğrafll 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 

12,30-14 Halk türküleri, hava' 

disler, hafif musiki. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
Dans musikisi, 19,30 Konfe' 

rans, 20 Türk musiki heyeti 
tarafından şarkılar, 20,30 BaY 
Ömer Rıza tarafından Arapça 

söylev, 20,45 Türk mtJ' 

siki heyeti tarafından şarkıları 

21,15 Stüdyo orkestrası, 22, tS 
Ajans ve borsa haberleri, 
22,30 Seçilmiş musiki parça' 
ları. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 te Türkçe Neş-

Dün Mısır için tari- riyat. 

hi bir gündü Bay Leon Blum btl 
- Başı 1 inci sahifede - seferde itimad reyi 

mahiyeti haiz olduğunu söy- d 
!edikten sonra, Mısırın, bun- kazan ı 
dan sonra bütün Avrupa dev· Başı 1 inci sahifede -
letlerile daimi suretle dostane rilmesi lazımdır. " 
münasebatta bulunacağını be- Demiş ve B. Blum bundan 
yan etmiş, Mısır için yeni bir sonra patronlara hitab ederek: 
devre başladığını ilave eyle-
miştir. · "Bu reformaya patronlar 

Nahas paşadan sonra Fran- muzaheret etmelidirler. 

Göcmen evleri • 
Anlaşması Kamutayca da sa delegasyonu reisi B. Dote· Hükfunetin faaliyeti ve 

Vilayetimizin muhtelif kaza- kabul edildi.. şan söz almış ve demiştir ki: son muvaffakıyetleri yerind~· 
larında muvakkaten iskan edil· Ankara, 7 (A.A.) - Kamu· Mısır hükumetine tam bir dir. Bu mesaiyi meclis takdir 
miş olan göçmenlere hükii- tay bugün Hilmi Uranın baş- emniyet ve itimad besliyoruz. etmiştir. Bu yolda devam et· 
metçe verilecek evlerin inşası- kanlığmda yaptığı toplantıda Kapitülasyonların ilgası, yal- meliyiz. Bu mesai için ne ce· 
na yakında başlanacaktır. Bu İnhisarlar umum müdürlüğü nız Mısır için değil, ecnebi bir ne de meskenet yolu la· 
evler için lazım olan kereste 1936 mali yılı bütçesinde 80 devletler tebaası için de iyi zımdır. 
Denizli vilayeti dahilindeki or· bin liralık münakale yapılma- neticeler verebilecektir. 
mantardan temin olunmuştur. sını ve Tiirkiye ile Sovyet Bundan sonra diğer devlet-
------ Rusya sosyalist cumhuriyetleri let delegeleri de sıra ile söz 
203 üncü maddelerine göre birliği arasında aktedilen an· söylemişler ve Mısırı, Nahas 
cezalandırılmasını ve 80 inci }aşmanın tasdikine aid kanun Paşanın şahsında tebrik eyle· 
maddenin de tatbikini iste- layihaları müzakere ve kabul mişlerdir. 
miştir. edilmiştir. Mısır delegasyonu, bütün 

Müdafaa için muhakeme, Kamutay Pazartesiye topla- delegeler şerefine bir ziyafet 

Çünkü bu iki ifrat ve tef .. 
rit yolu Fransanın haysiyet ve 
şerefini ihlal edecektir.,, De~ 

miştir. 

~--------------~~ 
Kapitülasyonların ilgasından 

sonra Mısırda yalnız 1949 se· 
nesi için muhtelit mahkemeler 
kalacaktır. başka bir güne bırakılmıştır. nacaktır. vermiştir. 
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Tarihe mUstenid zabıta romam 

74 
nihayet bulan yemeklerin ba
kayası göze çarpıyordu. Ye
raek salonundaki dört erkeğin 
binbaşı Detro, Lük Oberten, 
Piyer Malen ve yüzbaşı Ojiye 
olduğunu söyliyebiliriz. 

iki genç kızın da madmazel 
Diyan ile madmazel Gizel ol-
duğunu karilerimizin kendilik
lerinden anladıklarına şüphe
miz yoktur. Erkekler, nefis. 
birer sigarayı dumanlatmışlar, 

zevklerine nihayet yoktu. Genç 
kızlar ise, gözden kaçmıyacak 
derecede bariz bir heyecan ve 
asabiyet ile masa örtüsünün 

Nakleden: F. Ş. Benlioğla 

saçaıdarile oynuyorlardı. 
Heyetin vaziyetlerine bakı

lırsa kafi derecede konuştukları 
ve artık istirahat ettikleri an· 
laşılıyordu. Ve, hiçbirisinin 
simasında en küçük bir hayret 
izi bulunmadığına göre, karar 
vermiş halde idil~r. 

Nihayet, sükUtu binbaşı 
Detro bozdu: 

- Bana kalırsa, bu doktor 
Bilz .Atillanın hazinelerinin 
esrarına da vakıftır. 

Dedi. 
Mesele mühim olmakla be· 

raber hiçbir kimse bunun üze· 

rine mütalea dermeyan 
di. Uzun bir sükuttan 
yüzbaşı Ojiye: 

etme- mecburiyetindeyiz, değil mi? 
sonra Lük? 

- Doğru, dedi, bugün bu 
zatın burada aramızda bulun
maması bir felakettir. Doğrusu 
bu adamın intiharına hala bir 
mana vcremıyorum. 

Ojiyenin bu sözleri üzerine 
madmazel Gizel titremekten 
kendisini alamadı ve başım 

Lüke doğru çevirdi. Lük de 
aynı şekilde titredi. Çünkü 
yalnız bu iki kişi, doktor 
Otto Bilzin niçin yaşamak 
istemediğini biliyorlardı. 

Diyan da: 
- Doktor Bilz, hayatının 

en son dakikasına kadar ce-
sur ve merd kalmıştır. Biz, 
burada ancak onun sayesinde 
bulunuyoruz. Bunu hayatımı· 
zın sonuna kadar unutmamak 

Dedi. 
- Evet.. Dün gardiyan 

Breşvonç, zevcesi, oğlu Franç 
Kont Kergarivin ormanlarına 
iyi bir maaşla yerleştirildiler. 
Şimdi bu aile çok memnundur. 

Artık söz, sözü açıyordu. 
Binbaşı Detro da: 

- Trolveş şatosu hakkında 
Brükselden yeni malumat al
dım. Belçika hükumeti mali-
kaneyi milli emlak meyanına 
ithal etmiştir. Felaketten kur
tulmuş olan gardiyanlar ve 
ailelerine Trolveş Kontundan 
almakta oldukları maaş veri· 
lecek ve ormanın muhafaza
sında kullanılacaklardır. Eakat 
şato efradından ve kadınlar
dan bir kimse dahi kurtula
mamıştır. Şato, hakiki bir 

kıyamete maruz kalmış gibi 
mahvolmuş, hatta büyük ka
ya parçaları halinde 200-
300 metre derinliğinde bulu
nan gölün dibine göçmüştür. 
Önümüzdeki hafta Fransız 
tahlisiye şirketinin dalgıçları 
gölde taharriyata başlıyacak
lardır. Bulunacak herşey de 
hükumet sırrı olacaktır. 

Dedi. 
Binbaşı elindeki Türk siga

rasını masa Üzerinde b.r kül 
tabağına koydu, ellerini göğsü 
üzerine çaprast koyarak: 

- Ey azizim Lük, dedi, 
bunların hepsi güzel ve hoş. 
Şimdi asıl işe gelelim. Mad
kale ve şato haline soktular. 
içini oydular, dehlizler, daire
ler, salonlar, mahzenler vücu· 
de getirdiler. Şatonun etra
fında derin hendekler kazdı· 

lar, şimdi bizim bulunduğu .. 
muz bu yeraltı yolunu da on" 
lar yaptılar ve bütün bunlar 
şimdi birer birer yok olmak .. 
tadarlar. dedi. 

Bu sırada Lük, Ojiye ve 
Piyer biribirine iyice yaklaş" 
mışlar, elele tutuşmuş idiler. 
Üç Fransız doktorun yüzüne 
baktılar, vaziyeti gözlerile so· 
rar gibi durdular. 

Doktor Bilz sözüne devarn 
ederek: 

- Ş .to efradından hiçbir 
kimsenin sağ kalmasına im" 
kan yoktur. Çünkü herkes ge· 
cenin bu saatinde uyumakta· 
dır. İlk infilak ile inhidarn 
arasında geçecek beş dakika 
içinde ne yapabilirler? Ben 
bu vaziyeti biliyordum; beş 
dakika içinde herşey mahvo· 

- Sona var -
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Romanya 
veliahdı 

ANADOLU !ayla S 

Paris biçimi kızlar! 

Dün Londraya ha. 
reket etti 

Bükreş, 8 (A.A.) _ Veli
ahd Mişel yanında Hava ve 
Deniz Bakanı B R d .... 

k 
. e uırımesco 

ve ralın yaveri Komandor 
Fundatzeamo olduğu halde 
taç giyme şenliklerine iştirak 

l.ki karşı cephenin 

Şarkılı bir fi. 
limde. en bij. 
yük güçlük şar· 
kılara aynı za· 
manda iştirak 

edecekler ara· 
sın da "ses ahen· 
gi" bulmakta· 
dır. Fakat Gras 

' 1 

etmek - d iki maruf casusu h uzere ün Londraya 
ıreket etmiştir. 
Veliahd garda kral tarafın

dan teşyi edilmiştir. 
Dita Par/o diyor ki: rJ;j;;azel T. doktörü cok se-

• • 

IMoorun, J an 
Kipuranın, Giğli 
veya G lav i 
Svartunun bu
lunduğu filim· 
ler için bu müş· 
külat mevzubas 
değildir. Ame
rikalılara göre 
bunlar, Fransız 
tipi kızlardır! 

imparatorluk şen. 
likler 

BugUn başhyor 
Roma, 8 (Radyo) - Yarın 

(bugün 9 Mayıstır) İtalya im~ 
Plratorluğu birinci yıl bayramı 
başlıyacak ve bütün ltalyan 
r~d~.oları 1938 Mayısının 9 cu 
~?u Bay Mussolininin iradet· 
tığı nutku tekrar edeceklerdir. 
da ~oma, 8 (R~dyo)- Roma-

kı Terunne ıstasyonu impa· 
ratorluk bayramı münasebetile 
gel~n binlerce halk ile işba 
halıne gelmiştir. 

Ec~ebi birçok gazeteciler de 
Jtelmışlerdir. Bir Alman heyeti 
de m · . - crasıme ıştirak etmek 
~zere gelmiştir. Bütün ltalya 

.~~.~n ~·~ alay bayraklarile 
tr us ıcnnuştar. 

!Jalkev~i~k-öş_e_s_i .ı 
1 - 10 p . 

at 17 d azartesı 2ünü sa-
ın· t le spor şubesinin umu

ı op antısı vardır. 

gü 
2 

-- l 2 Mayıs Çarşamba 
Di~~ I saat 18 de, Sağır ve 

sız er okul l b . H evind _ u ta e esı, alk· 
ccldcr~·guzel bir konser vere· 
iniz h ar. Bu konser için Evi· 

erkcse açıktır. 
• 

Hl • * a kevi t .1 verdiği tem . 1jmdsı şubesinin 
balk sı er e saygıdeğer 

unızın ra)l,b t 
mü b 5 e ve tehacü-
1 aun her tü 1- db 

a ınmasına t r " ~c irler 
intizamı v ra men . ıstenilen 
bati . . e gelenlcrın istira-

erını bozacak k d 
ladır. a ar faz· 

G-
lüke oste~il~n rağbet ve teha· 
bul ev~~ız çok müteşekkir 

1 
unma11Ja beraber k 

sa onumuzun .. d ~er~ .__ musaa caızlıği 
gereqc halkımızın umum· · f l IS• 
ırabatlerinin bozulmaması ve 

matlup olan intizamın muha· 
f~za edilebilmesi için duhu
lay .. 
l e ıçın yeniden bazı tertibat 

8
. •nmasına ihtiyaç hissettirmiş· 

t~rl. Bunun için vcril~cck tem· 
sı lerin 'lk . . ı gecesını umumi· 
Yetle yalnız kayıtlı azasına 
~erecek ve duhuliye olarak da 
~Yelerimize verilmiş olan te-

l
.ansan ve gardenparti dave-
1Yeler k b . . li 1 a ul edıl~cektır. 

gö al~ da görülecek rağbete 
de;: •ki ve icap ederse üç 
gü l .t~krarlanacak ve ayrıca 
i~: ~· ıla.n edilerek duhuliye 
den ı.;vetıyelerini daha evel
cakı-, alkevi idaresınden ala-

dır D . 1 b" h sa i~ id · avetıyc er ır şa · 
Mek:~fazla verilmiyr.cektir. 

rıca bi.- talebeleri için ay· 
· gece 

lebclcr k Yapılacak ve ta· 
anca ö~ 1 . . 

nezareti . ~retmen erının 
olarak ~r~ r.dtında ve toplu 

Diğ 8 ul edileceklerdir. 
bel . ekr geceler mekteb tale· 

erı abul ed·1 . w. 'b" on iki ı nııyecegı gı ı 

lar da Y~.şın~an aşağı çocuk
ed'I . ıçbır suretle kabul 
~ hlıycccklerdir. 

b alkunızın .. d' · eti d goster ığı rağ· 
n C\'am · trıub f mı ve mtizamını 
a aza · · lcrc b 11 ıçın alınan tedbir· 

tit alkımızın da iştirak ve 
)'et e•-eı · · · "" eruu rıca ederiz. 

vıyorum. Bunun içindir ki, onu yaşatabiliJ'Orum 

Daha doğrusu Paris tipi şantözlerdirl. 
Bu Amerikalılar cidden garip mahluklardır. Çünkü bu esasta 

bir filime mevzu yapmağa muvaffak olmuşlardır. Bu filim hoş, 
can sıkmaz bir filimdir, hatta fazlaca eğlendiricidir. Lili Ponı 
fılimi canlandıran afacacandır. 

İmparatorluk parla-ıAktörler grevcilere 
mento konferansı.. yardıma davet 

Salda Madmazel Doktor J iliminde Dita Par/o fle Gondogon rolünde Piger 
dlanclıar, solda Fransız casusu Marhe Richara f il"minde Edvig Feullere 

Alman Mareşalı Fon Ludogu gaşgedigor 
iki casustan birisi Evig Fö- yapar ve rollerindeki muvaf· Hayatından bahsederken bu 

yerdir. Fakat bu güzel kadın tak1yeti gören bir istihbarat şuh ve dilber kadın diyor ki: 
hiçbir zaman faraza Fransız şefi: .. Matmazel Doktöre aid kıy-
ikinci istihbarat bürosu nam - Bu kadın, bizim elimizde metli ve hakiki vesikalara ma· 
ve hesabına çalışmamıştır, am· ağırlığınca altın değeri. likim ve ne garibtir ki bu ca· 
ma, her zaman casusluk ile Demekten kendisini alama· sus kadına sima ve vücud iti· 
meşgul olmuştur.· mıştır. barile de pek çok benzemek· 

Bu karışık ifadeyi şu şekil- • • • teyim!. 
de izah edebiliriz: Bu dilber, ikinci casus ta, meşhur Dita .. Bu casus kadına benim bir 
sinema aleminde daima casus- Parlodurl Bu güzel yıldız da, zafım vardır: Malumdur ki bu 
luk rollerini, bilhassa Alman· filim aleminde casu

0

s rollerinde güzel kadın sadece aşkı yü· 
ları pek çok işlerde aldatmış bilhassa Almanların en meş· zünden casus olmuştur. Ve bu 
olan umumi harbin meşhur bur casusu "Frölayn Doktörün., aşk onu pek genç yaşta verem 
casusu Marta Rişarın rolünü rollerinde muvaffak olmaktadır. döşeğine düşürmüştür. 

• Londra, 8 (A.A.) - lmpa· 
ratorluk parlamento konferan· 
sı dün Vestminsterde bir öğle 
yemeği vermiş ve yemeğe kral 
da iştirak etmiştir. 

Kral bir nutkunda hüküm· 
darın imparatorluk teşrii he· 
yetlerinin mümessillerile ilk 
defa olarak yemek yidiğini 
kaydeylemiştir. 
~~~~~--~~---~~ 

Bu kadın, casuslukta çok 
haşin ve zalim olmuştur. Ben 
onu bunlardan dolayı affedi· 
yorum; ve ben bu kadına çok 
acıyorum. Bunun içindir ki 
onun rollerini aslına en yakın 
şekilde yapabiliyorum. 

Ölenler, öldürenler veya 
hala yaşayanlar vardır. Bun· 
)arın hiçbirisini de düşünüyo· 
rum, ne de onlarla alakam 
vardır. Fakat asıl ismi Elza 
olan bu madmazel doktörü 
severim, hem de pek çok se· 
verım .• 

Doğru... Bir rolü ibda için 
onu evvela en fazla hissetmek 
en birinci şarttır. 

''iblisin kanadları 
altındaki şehir,, 

"Herşeyden önce aşk,, 
çok güzeldir ------ ------~--~-·--~----~ 

Güzel Klodet Kolber bu filim· Bu filimlkomedi olmakla beraber 
de çok muvaffak olmuştur 1. h · : t fi da coktur 

lngilt d 
1 

ıssı ara arı , 
artların, dini kin 

ere es u· ~w 

ve husumetlerin 
önünden kaçan· 
ların melcei, bu· 
günün Birleşik 
Amerikası ol· 
muştur. 

Bu mülteci ve 
muhacirlerin vü
cude getirdiği 
Masacozet eya
letinin küçük Sa
lem kasabası, 

16 ıncı lasırda 
ahlakın tervisile 
korkunç bir fa· 
natizme merkez 
olan muhitte bir 
hususiyet gös· 
termeğe başla· 
mıştı. 

Bu muhitte, 
Klodet Kolbert tarafından tem· 
sil edilen şuh ve dilber bir kız, 
gene Fred Mak Murrey tara· 
fından temsil olunan bir şö· 
valye ile güzel bir macera ya· 
şamışlardır. Bu kız, bu şöval
yeye olan ani ve çok şiddetli 
aşkını, tabii veya arızi her
hangi bir sebebe isnad ede· 

ceğine, büyü ve sihirbazlık 
eseri addetmiş ve... bigünah 
ve masum bjr zenci cariyeyi, 
halkın kin ve husumetine ar· 
zetmiştir. Salem kasabasının, 
cahil, fana tik halkı bu zavallı 
zenci kızı hiç düşünmeden, 
merhamet etmeden parçalamış· 
lardır.~Fakat (11c kadar garip· 

Zengin bir aİ· 
lenin genç kızı 
ile, genç bir 
muhabir ara· 
sın da geçen bir 
nişanlanma me
selesinin güzel 
bir komedi teş· 
kil edeceği pek 
tabiidir. 

Amerika\ ı la· 
rın son zaman· 
larda vcrmeğe 
muvaffak ol· 
dukları bu gi· 
bi komediler 
arasında "her 
şeyden önce 
aşk!,, komedisi 
en başta gelir. 
Filim başta n 
başa eğlendiri
ci mahiyettedir; 

hissi ve güzel sahneleri çoktur. Tıron Pover ve Lorca Yung, 
bu filmin en başh • muvaff akiyetlerini yaratmışlardır. 

tir ki, bu cariyeye sihirbazlık 

ve büyücülük isnad eden 
bu kibar kız da nihayet 
büyücülükle itham edilmiş, 

boynuna ip geçirileceği sırada 
da Fred imdadına yetişmiştir. 

işte bu filmin ruhu, hulasa· 
tan budur. Güzel, heyecanlı 
sahnelerle doludur. 

ediliyor 
Holivud, 8 (Radyo) -Stüd· 

yolar grevi gittikçe vehamet 
kesbetmektedir. Aktörler sen· 
dikası şefi Güberland bir be· 
yanname neşretmiş ve bütün 
aktörleri grevcilere yardıma 
davet etmiştir. 

Holivud, 8 (Rady~) - Gre
ve bugün teknisiyenler de ilti· 
hak etmişlerdir. Bütün müct
seseler faaliyetten kalmıştır. 
Vaziyet çok vahimdir. 

Yat kulübü 
Anadolu kulUbU namına 

satm alandı 
Ankara, 7 (A.A.) - Ana· 

dolu kulübü namına satın alın· 
mış olan Büyükada yat kulü· 
bünün Anadolu kulübünün bir 
şubesi halinde ve ayrıca tan· 
zim edilmiş bir statu ile ida
resi ve Haziran başlannda es· 
kisi gibi üyelere açılması ka· 
rarlaştırılmıştır. Bu işlerin tan
zimi maksadile Anadolu ku· 
lübü idare heyetinden bir ko· 
mite ayrılarak lstanbula gide
cektir. 

Küçük antant 
Saylavları lskopçina mU· 

zakerelerine iştirak 
ettil-.r·· 

Belgrad,8(A.A.)- Skopçinada 
bir içtima yapılmış ve bu içti· 
maa küçük antant parlamen· 
tolar konferansına iştirak do· 
yısile burada bulunan Çckos· 
lovak ve Rumen mebusları da 
iştirak eylemiştir. 

Mebusan ve ayan reisleri 
misafirlere hoşgeldiniz demiş· 
lerdir. 

Çekoslovakya mebusan ve 
ayan reislerile Romanya me· 
busan ve ayan reisi vekili mu· 
kabeleten nutuklar irad etmiş
lerdir. Bu nutuklarda küçük 
antant memleketlerinin birliği 
ve sulh sevgisi tebarüz ettiril· 
miştir. 

Bilahare söz alan başvekil 
B. Stoyadinoviç de mebusları 
hükumet ve Yugoslav milleti 
namına selamlamıştır. 

Grev 
Japonyada da başladı 

Tokyo, 8 (A.A.) - Nakli
yat işçileri birliğinin bir içti
maında bütün işçileri umumi 
greve davet eden bir karar 
sureti kabul edilmiştir. Gerek 
Tokyoda ve gerek Arda tram· 
vay ve demiryolları işçileri 
arasında grev hareketleri baş 
göstermiştir. 22 kişi bu işle 

alakadar olarak tevkif edil
miştir. 
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;Meçhlll korsan, 'Doltanın'Jyaverineı1 l 
:.namuslu ve erkek bir haydudum ~ 

t• diye bağırdı - .s'enin gibi maskara değil! 
Yüzbaşı, bu hususta en kü-

<Çük bir tereddüt taşımıyordo. 
Hemen kılıcım çekti. Hafif bir 
ıslık çaldı. Pusudaki neferlerin 
'hepsi bu par.olayı duymuş ve 
-serapa dik''kat kesilmiş( erdi. 

Meçhul yabancı da bu ıslığı 
duymuş ve derh~I, kınından 
sıyrılmış iki yalın kılıca benzi
yen gözlerini etrafta gezdirmiş 
ve kama~ının kabzasını da 
tutmu~tu. Fakat kimseyi göre
miyordu. Yabancı, sahile yak
laşınca kayıkçıya: 

- Dur! 
Dedi ve kesesinden bir gü

müş para çıkararak fırlattı. 

Kayıkçı, paranın büyüklüğü 
karşısında, kandilli reveranslar 
yaparak eğildi, onu selamladı. 
Yabancı, bir Geyik gibi sıçra
yıp sahile çıkmıştı. Sarayın, 

dirsek teşkil ettiği noktaya 
doğru yürüdü. Buradaki kapı
dan girmeğı daha muvafık gö· 
rüyordu. Çünkü tam o sırada, 
o kapı istikametinden bir genç 
kızın işaretini görmüştü. 

Fakat oraya varabilmek için, 
karşılıklı durmuş büyük hey
kellerin arasından geçmek la
zımdı. Halbuki, gerek burada, 
gerekse biraz ileride, hassa 
muhafızları yalın kılıç olarak 
bekfiyorlardu. Yüzbaşı da daha 
ileride duruyordu. 

Meçhul yabancı, hiç tered
dütsüzce ve eli kılıcın kabza· 
sın da olduğu halde yürüdü . . 
işareti veren, Rozita idi. O, 
•gclmeJ,, şeklinde işaret ver· 
diği halde anlatamamış ve 

· kopacak felaketi hatırlıyarak 
bırakıp sarayın içine doğru 
kaçmıştı. 

Tam heykellerin arasına gel
mişti ki, sekiz kişinin, yalın 
kılıç kendisine saldırdıklarını 
gördü ve kılıcını çekerek geri 
fırladı: • 

- Geril.. Uşak makulesi 
herifleri 

Fakat, bu, nafile bir hare
ketti. Çünkü yüzbaşının ·ikinci 
bir ıslığı ile kapının gerisinde 
pusu kuranlardan sekiz nefer 
daha bu tarafa doğru koşma
ğa başlamışlardı. 

Yüzbaşı, bu on altı kişi kar
şısında, Meçhul Korsanın hiç 
bir şey yapamıyacağını anlıya
rak, yerinden çıktı.. Neferler, 
Meçhul Korsanı çevirmişlerdi. 
Fakat hamle yapamıyorlardı. 

Yüzbaşı: 
- Bana bak - dedi - Doka 

namına seni tevkif ediyorum .. 
Meçhul yabancının dudakla

rında müstehzi ve cür'et dolu 
bir tebessüm belirdi: 

- Ben, Doka, zoka tanı
mam.. Erkek ve şerefli bir 
zabit isen, şu biçare askerleri 
g'!riye çek te karşılıklı iki kılıç 
sallıyalım ... 

Yüzbaşı bir küfür savurdu: 
- Haydut!. 
- Amma, namuslu ve ~rkek 

bir haydut.. Senin gibi kılıçlı 
bir maskara değili. 

Meçhul yabancı, bunu mü
teakıp bir küfür savurdu ve 
kılıcı ile havada bir d&ire 
çizdi: 

- Açılın be herifler! 

--·-· Ve karşısmdaki bir neferin 
üstüne sıçradı, bir darbede 
kılıcını, elinden sulara fırlattı 
ve sıyrıldı. Fakat ilerisi boştu, 
kaçamazdı. Denize atılmaktan 
başka hiçbir kurtuluş yoktu. 

Fakat o takdirde sularm içinde 
pek kepazece yakalanacaktı. 
itidalini hiç bozmuyor, sağına, 

soluna mütemadiyen kılıç dar· 
besi savuruyordu, Ve bilhassa 
yüzbaşı Sentoriyoya doğru 
ilerlemek istiyordu. 

Askerlerle de aynı zamanda 
alay ediyordu. 

- Bana bak, sen sarayda 
patates ~ ızartmağa gitl 

- Tu, yazık, senin de eli
ne kılıç değil, çamaşır tok
mağını vermeli! .. 

- Vah, vah, benim kabak 
suratla kahramanım vah!. Şu 
başlık ne fena da yapmış su
ratını bilsen!. 

Meçhul Korsan, her neden
se, hasımlarından hiçbirini 
vurup öldürmeği düşünmü

yordu. Ancak bazısının pele· 
rinini yırtıp geçiyor, bazısının 
başlığını çekip fırlatıyor, bazı· 
sının kılıcını elinden alıyordu. 
Kaplan gibi, hiç durmadan 
sıçrıyordu. Fakat nihayet onu, 
heykellerin arasına sıkıştırmış
lardı. 

- Allah belasını versin! 
-diye bağırdı· yakalandık! 

Fakat bala ve hala gülü
yordu. Sırtını, bir heykelin 
kaidesine dayamış, çarpış

makta devam ediyordu. Ne
ferlerden biri: 
-Meçhul Korsan efendi -dedi
işte, artık elimizdesin! 

O, gene neşesini bo:ıma· 
mıştı, kendisine hitap eden 
nefere: 

- Yaa - dedi - demek be
ni tanıdınız bile!. Şu halde 
partiyi kaybettim. Siz benden 
daha zeki, daha tecrübeli 
çıktınız. 

Ve geride duran yüzbaşıya 
seslendi: 

- Aferin yüzbaşı!. Karşı· 
ma çıkıp kılıç kullanmasan 
bile, zekanın kıymetini takdir 
ettim. Bir gün tayfalarımdan 
herhangi birisi eksilirse sana 
haber gönderirim. Yanıma ge
lirsin. 

Neferler, bu müdhiş kahra· 
manın soğukkanlılığı karşısın
da, kendi acizlerini bir daha 
hissetmişlerdi. Göğsüne çevril
miş bir yığın kılıç, onun tüyünü 
bile oynatmıyordu. Bilakis, çok 
cesur tanıdıkları yüzbaşı Ven
toriyo ile alay ediyordu. 

Meçhul yabancı, birdenbire: 
- Yeter -diye bağırdı· kı

lıcınız bir yerimi yırtacak ve 
ben de bu defa işi şiddete 
bindirip hiç olmazsa dört, 
beşinizi öldüteceğim. Sonunda 
gene yakalanacak olduktan ve 
kapana kısmış fare vaziyetinde 
bulunduktan sonra hiç bir in
sanın kanına girmek istemem. 

Neferler, sanki karşılarında 
bir amirleri varmış gibi, 
kılıçlannı geri çekmişlerdi. 
Bellerinde tabancalan olduğu 
halde ateş etmemi~lerdi. Çün
kü verilen emir, onun diri ya· 
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kalanması şeklinde idi. 
Meçhul yabancı, birdenbire 

kılıcını denize fırlatmış ve kol· 
)arını kavuşturarak heykel gi
bi durmuştu. Fakat dudakla
rındaki tebessüm, gene duru· 
yordu. 

Sanki tevkif edilecek olan 
kendisi değildi. Neferler hay· 
ret içindeydiler. Bu ne de
mekti?. Acaba bu meçhul 
genç, kendilerine bir oyun mu 
oynıyacaktı? 

O, bu tereddüde karşı bir 
kahkaha savurdu: 

- Yaklaşsanız a, ne duru
yorsunuz!. Yüzbaşım, gelip te 
kolllmu takdim edeyim mı 

size!.. 
- Suna var -

------
(Jurnal Dö Jenev) e 

göre 
Habeşistan meselesi 

kalmamış 
Cenevre, 8 (Radyo) - Jur· 

nal Dö Jenev gazetesi, Habeş 
meselesinin artık tenevvür et
tiği İçin Milletler Cemiyetinin 1 

Habeşistan meselesile meşgul 
olmaması lazımgeldiği ve top· 
lantıya gnlecek Habeş heye· 
tinin içtimalarda bulunmaktan 
menedilmesi mütaleasını iJeri 
sürmektedir. 

/ngiliz vapuru kur
tarıldı. 

lstanbul, 8 (A.A.) - Bir 
hafta evel lzmirde Gediz man
sabında karaya oturan lngiliz 
bandralı Arylemsen vapuru 
dün akşam Türk Gemi kur· 
tarma şirketinin Alemdar kur· 
tarma vapuru tarafından sali· 
men kurtarılmıştır. 

Kurtarılan gemi ve hamule
sinin miktarı bir milyon Türk 
lirasına yakm kıymettedir. 

İtalya 
Bazı lngiliz gazetelerinin 

idhalini menetti 
Roma, 8 (Radyo) - Hüku

metin bir emri üzerine ltalya 
aleyhine neşriyat yapan bütün 
lngiliz gazetelerinin ltalyaya 
idhali menedilmiştir. Yalnız 
Deyli Meyi, Evening Niyoz ve 
Observer ltalyaya girebile
ceklerdir. 

Londrada bulunan İtalyan 
gazetecileri Romaya avdet 
emrini almışlardır. ---------------------

OORSA 
Ozom satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
132 M. J. Tara. 10 50 
60 Alyoti 13 50 
17 Şerif Remzi 12 
16 J. Kohen 12 75 
12 H. Alyoti 10 50 
4 K. o. m. Ali 18 50 

241 Yekun 
432778,5 Eski satış 
433019.S U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 
100 Ton Buğday 6 25 
584 Buğday 6 25 

14 Bakla 4 
12 B. Pamuk ~ 

K. S. 
12 75 
16 
13 
15 50 
10 50 
18 50 

K. S. 
7 
7 
4 
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üçok Ankaragücü ile Doğanspor da 
Beşiktaşla berabere kaldı 

- Başı 1 nci sahifede -
Topa ilk defa İzmirliler vuruş 

yaptı.. Takımlar yckdiğerini hi· 
ra:ı: denedikten ve sabaya alıştıktan 
ııonra oyun inki,afa haşladı. Daha 
ilk dakikalarda, Ankoragücü müda· 
fii Yetann uzaktan uzun bir vu· 
roıuna kaleci laknyd kaldı ve to· 
pon kaleye kadar geleceğini hesab· 
laıiıadı. Bu yüzden, fı.:mir ilk golü 
yidi. Bunu müteakıb Üçok açılma· 
ğa başladı. Onuncu dakikada Üçok· 
lular inıJilf'r ve topu sola gr.çirdi· 
ler. Namık mü~ai<l vaziyette bulu· 
nııyordu. Topu iyi kullanarak İz. 
mirin mukııbil uymoı çıkardı. 

Ü) ıın nrtık sC"rİ bir ,ekil al· 
mışıı. hıııi·, lııısımı a nnıarao el ıha 
teknik, dalın tempolu oynuyordu. 
Bu arada bir gol daha çıkardı, ha· 
kem saymaılı ve bıı~ka ı;ol çıkıuaıh. 

ikinci devrede; lzmirin büs· 
bütün hakim oynadığı görü
lüyordu. Üçok, bugün hak
kındaki biitün menfi nazar 
noktalarını silen bir mevcudi
yet gösteriyordu. 

Bu devrede de ilk golü biz 
attık. Mazhar, havadan gelen 
topu, isabetli bir kafa vuruşu 
ile ağlara taktı. Ankaragücü, 
vaziyeti kurtarmak için bütün 
enerjisi ile çalışmağa başladı. 
Onlarm bir akınında ceza çiz
gısının üstiinde, bir lzmir 
oyuncusu, ayağı kayarak düş· 
tü, hakem bunu penaltı ile 
tecziye etti. Bu karar yanlıştı, 
fakat hakem kararını vermişti. 
Oyun 2 - 2 berabere olmuştu. 
lzmir, gene galibiyeti almak 
için daha müessir bir oyun 
tatbikine başladı. Saidin aya· 
ğına kramp girmişti. Said, bil
mecburiye sağaçığa geçti. 
Maamafih 44 üncü dakikada 
bir fırsat bularak topu kaptı 
ve bütün Ankara oyuncularını 
atlatarak kale önüne geldi. 
Golü garantiye geçirmek için 
Ankara beklerinin önünde du
ran ve vaziyeti tamamen ni
zami bulunan Mazhara bir 
pas verdi. Mazhar güzel bir 
plase ile takımının üçüncü 
golünü çıkardı. Halk: 

- Gol!. 
Diye alkışlamağa başladı. 

Fakat hakem bir.denbire, of
sayd kararı verdi. Herkes hay· 
ret içindeydi. Bir dakika son
ra oyun bitti. 

Ankara, 8 (A.A.) - Bu
gün Cumartesi ve havanın ol· 
dukça yağmurlu olması dola
yısile çok az bir kalabalık 
önünde Üçok takımı Ankara· 
gücü ile ilk maçını yaptı. 

Hakem Said Salaheddin idi. 
Evvela Üçok arkasından 

Ankaragücü takımları sahaya 
çıktılar, Takımlar dizildiği va
kit Üçok şu kadro ile goru
lüyordu: 

Hilmi, Ali, Ziya, Enver, 
Adil, Şükrü, Said, Mazhar, 
Basri, Namık 

Ankaragücü de: 
Ateş, Ali Rıza, Enver, Ab

düs, Semih, Bilal, Abdi, Şük
rü, Yaşar, İsmail, Hamdi şek
linde idi. 

Oyuna Ankaragücü başla· 
mıştı. Daha ilk dakikalarda 
Üçok kalesini saran Ankara· 
gücü oldukça korkulu vaziyet
ler yaratmıya başladı. 3 üncü 
dakikada Şükrünün yakın bir 
mesafeden attığı topu kaleci 
kornere atmak suretile kur
tardı. Biraz sonra kornerden 
gelen topu aynı .kısa mesafede 
ayağına geçiren Yaşar da ha
vadan bir vuru~la nrticcsiz 
btraktı. 

Bu sırada gerek takımlar 
ve gerek seyirciler hiç bekle
me-dikleri bir sürprizle karşı· 

}aştılar. 6 ıncı dakikada kale~ 
den çok uzak bir mesafede 
topu yakalıyan Güç müdafii 
Ali Rızanın Üçok kalesine 
yaptığı sıkı bir vuruşile top 
birçok ayaklardan kaçtıktan 

sonra kaleci11in de iyi kontrol 
edemeyişi yüzünden ağlara 
takıldı. Bu suretle de Ankara· 
gücü ilk sayısını kazanmış 

oldu. 
Bundan sonra ortalarda do

laşan top İzmirli Saide geldi. 
Saidin güzel bir sıyrılışınd.m 
sonra ortaladığı topu Mazhar 
enfes bir kafa vuruşu ile An
karagücü kalesine sokmağa 
muvaffak oldu. 

Bu gol oyun Üzerinde çok 
müessir oldu. Ve her iki ta
kıma da fazla bir canlılık ver· 
di. Fakat havanın yağışlı olu
şu yerlerin fazla k.ıyması to· 
pun kotrolünü güçleştiriyordu. 

Oyun böylece kısmen mü
tevazin bir şekilde cereyan et
mekte iken 27 inci dakikada 
lzmir solaçığı Namık soliçten 
aldığı derin bir pası güzel 
kontrol ederek üzerine sıkı 
bir çıkış yapan Ali Rizayı at
lattıktan sonra Ankaragücü 
kalesine doğru süratle indi. 
Yakın bir mesafeden çektiği 
sıkı bir vuruşla takımının ikin
ci golünü kaydetmekte geçik
medi. 

Bu golden sonra oyun kıs
men lzmirin hakimiyetı altında 
cereyan ederken Ankaragücü 
solaçığı Hamdi 35 inci daki
kada geriden aldığı bir pasla 
İzmir kalesine akarke müdafi 
Alinin hatalı bir müdahalesi 
iizerine ceza çizgisi dahilinde 
yere yuvarlandı. 

Hakem penaltı cezası verdi. 
Bu suretle AnkaraS?ücü Şük
rünün çok sıkı bir şütü ile 
beraberlik sayısını temin etti. 

Bundan sonra yapılan akın
lar bir netice vermediğinden 
birinci devre 2·2 beraber
likle bitti. 

ikinci devre başladığı va
kitler iki takım da galibiyet 
golünü yapabilmek için büyük 
bir enerji ile oynamağa baş
ladı. Fakat bu devre de her 
iki takımın hücum ve muka
bil hücumlan ile geçti. Fakat 
iki taraf ta sayı yapmağa mu· 
vaffak olamadığından maç 2-2 
beraberlikle neticelendi. 

Atyarışlan dolayısile Üçok 
takımı karşılaşmasını yarın 
saat 14 te Gençlerbirliği ile 
yapacaktır. 

İstanbul macı 
. ' Istanbul, 8 (Hususi muhabi-

rimizden - telefonla) - Doğan
spor bugün Taksim sahasında 
Beşiktaşla oynadı. Saha çok 
kalabalıktı. Fethi rahatsız bu· 
lunmasma rağmen takımda yer 
almış ve takım şu şekilde çık
mıştı: 

Mahmud, Fethi, Adnan Meh
med, Nurullah, İsmail, Reşad, 
Ali, Hakkı, Fuad, Sabri. 

Beşiktaş kadrosu: 
Mehmed Ali, Hüsnü, Faruk, 

Feyzi, Bülend, Fuad, Muzaf
fer, Rıdvan, Hakkı, Enver, 
Eşref. 

Yani Beşiktaş tam kadrosu 
ile çıkmıştı. Aynı zamanda 
kendi seyircileri muvacehesin
oynuyordu. Buna mukabil, Do
ğanspor, bu teşekküiü ile İs
tanbula ilk defa gelmiş bulu· 
nuyordu. Hakem, Galatasa
raylı Nihaddı. Doğansporlu)ar, 
cidden çok giizel, çok canlı, 

enerjik ve hakim bir oyun 
oynadılar. 

Buna mukabil, Beşiktaşlılar. 
sert bir oyun sistemi ile mu· 
kabeleye kalkıştılar ve oyun 
devamlı favullerle geçti. Hatta 
bu meyanda lzmir lehine ve· 
rilmesi icab eden bazı cezalara, 
hakem Nihad lakayd kaldı. 
Yoksa, normal şartlarla lzmir 
bu oyunu kazanabilirdi. ikinci 
devrede Hakkı yarı baygın 
halde sahadan uzaklaştırıldı 
ve bir müddet oynıyamadı, 
bilahare tekrar girdi. 

lzmirlilerin her iki golünü 
Ali attı. 

ilk devrede rüzgar, tama~ 
mile Beşiktaş lehine olmakla 
beraber Doğanspor, daha düz· 
gün ve canlı bir oyunla cere· 
yanı kendi lehine almak için 
çalışmağa başladı. 

Yirminci dakika: 
1zmirfif er, muntazam paslarla 

Beşiktaş kalesine doğru indi· 
ler. Bugün muhacim hattı baş· 
tan aşağı iyi oynuyordu. Bil· 
hassa Fuad, Hakkı ve Ali 
çok iyi idi. 

Top Aliye geçti. Ali müsa· 
id vaziyette sıkı bir şüt çekti 
ve takımının ilk sayısını çıkar· 
dı. İzmir, bu golle beraber 
hakimiyeti de almıştı. Maama· 
fih Beşiktaş bütün sertliğile 
mukabele ediyordu, devrenin 
son dak;kasırıda, kaleci Mah· 
mudun hatalı olarak yere yat· 
masmdan istifade eden Rdıvan, 
Beşiktaşın beraberlik sayısını 

çıkardı. 

İkinci haftaymde, İzmir gene 
güzel ve hakim oynuyordu. 
Halk, Doğansporu 1 alkışlıyor· 
du. Onuncu dakikada Hakkı, 
fena halde hırpalandı ve sa· 
hadan çıkarıldı. Bu sırada Do· 
ğansporlular Beşiktaş kalesine 
indiler. Fuad, karşısındakileri 
atlattı ve topu Aliye geçirdi. 
Ali, bunu da ağlara taktı. Bi· 
raz sonra Hakkı gene, sahada 
yerini almıştı. Beş dakika geç 
memişti ki, Beşiktaşlılar, fzmir 
kalesine sokuldular ve Hakkı, 
havadan gelen topu, yerinde 
bir kafa vuruşile Doğanspor 

ağlarına tctktı.. Fakat bu da· 
kikaya kadar her iki taraf bir 
çok tehlikeli akınlar yapmış 

ve müteaddid fırsatlar kaçır· 
mışlardı. Bundan sonra gene 
bazı fırsatların ölümünü gör
dük. Netice değişmedi. 

Maamafih, Nihad, bazı ce· 
zalar üzerinde hassas davran· 
saydı, netice başka türlü ola· 
bilirdi. Doğansporun oyunı.t 

çok takdir edildi ve takı[llı 
defalarla alkışlandı. 

İzmirliler, oyundan evel Tak· 
sim abidesine giderek çelen~ 
koydular. 

İzmirde, bazı düşüncesiı· 
terin Galatasaraylıların oto· 
büslerini taşlamaları münase· 
betile, Galtasaraylılarm dl 
Doğansporlular aleyhine tezi' 
hürat yapacakları söylenmişti· 
Böyle bir hadise olmadı. vo· 
ğanspor yarın F enerbahçe t1e 
oymyacaktır. 

İstanbul, 8 (Hususi) - D0: 

ğansporla Beşiktaş arasındalc' 
maç, milli kümenin en heye· 
canlı ve güzel maçı olmuşttJf• 
iki taraf da kale önünde be' 
yecan doğuran vaziyetler' 
düştüler. Hakem, penaltı ~er 
memek için iki tarafa da ıniirı'' 
sik davrandı. 

Beşiktaş, iyi bir 
karamam1ştır. 
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arp Okulu Komutanlığından: • 
- 9 Afııyıs 939 

l - ~~r~::.ı okulu 
1
937 l~rs,ubayJarı için aşa"ğıd~ cinsler~ mikta~ları tahm=n bede'leri fiat- llllllflllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllO 

müteş k'-ı.lekşya ~rın ıza arın a yazıJı gunlerde eksıltmelerı ·Ankara Harp okulunda 

1 
.e Ki omısyonda yapılacaktır. · .. . . ..... 

... - steklılerin ,::artna ·· ı · ·· k - h ' ' ft en .. ... me ye ~umune erı gorme uzere ergün eksiltmeye gireceklerin 'mu· -·;·FOTO· 
o ·R 

ıI:ın v~unk ~İ saatt~ tekhf ve teminat m~kbuzlarile mektuplarını ve ve~ikalarını zarf· 
Saat Gün e sı tmel~rın açılma saa:ından bır saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Eksıltme Eksılt.me ilk teminatı Miktarı Cinsi 
tarihi şekıl Lira 14 

14.45 
15.:io 
14 
14.45 
15.30 
14 
14.45 
lj,30 

Pazartesi 17 /5, 937 Kapalı zarf 473 
q q " 630 
f' .. .. 1005 

Salı 18/5/937 Açık eksiltme 213 

" 
.. .. .. 197 

" Kapalı zarf l 182 
Çar!amba 19151937 " " 473 

.. .. il 788 

.. .. " 2757 

-1 7 9 11 13 

ı~ir vilayeti muhasebei hu
~usıye müdürlüğünden: 

urnarası c· . 47 ınsı Mevkii 

1 ~ Dükkan Karantinada San'atlar mektebi yanında 
22 " Ali paşa meydanında 
33 fi 3 _ün~ü Karaosman sokağında 

35 Mağaza lkmcı belediye caddesinde 

1 
fi 

16 " " ,, 
29 " Peştemalcılarda 

17 Dolap Bakır bedesteninde 
Ma,ı,aza B k' 113 D 6 e ır paşa hanında 

10 ükkan Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde 
Baraka K k 85/87 Fırın arşıya ada celal bey sokağında 

247 F . Karşıyaka iktısat sokağında 
16118 D~kk~~rı ~rirde Kemer caddesinde 

8 1 paşa meydanında 

ldarei H " . lzmirde mirikelam hanı yanında 
gösterilen lu4susıye akakratından olup yukarda yer ve cinsleri 
·· parça a a -uzere temdid lO " r uç sene müddetle kiraya verilmek 
~rasına ist k~? 1 fun ~üddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
gunij saat 1~ d 0 ';J° an~ ıhale günü olan 13/51937 perşembe 
encümenin _ a epozıto makbuzlarile birlikte vilayet daimi 

.., e muracaatları ilan olunur. 8 9 11 12 1407 
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1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 

Sandık 
Portatif karyola 
Battaniye 
Matra 
Manevra kemeri 
Çizme 
Kılınç 

Sırma kemer 
Elbise 

2496 / 1369 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Ankara Garnizon birlikleri için 325,000 kilo sığır eti· 
nin 17 Mayıs 937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tutarı 81250 lira olup muvakkat teminat 
parası 5312 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde Ankara Levazım 
amirliği satın alma komisyonundan alınır. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. 1 5 <J 13 1341 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Ankara garnizon birlikleri için 200,000 kilo koyun 

etinin 18 Mayıs 937 Salı günü saat 15 de kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tutarı 70,000 lira olup muvakkat teminatı 
4750 liradır . 

3 - Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde Ankara levazım 
amirliği Sat. Al. Komisyonundan alınabilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıth olmaları şart ol· 
makta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat. 
evvel Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. 1 5 9 13 1340 

İzmir Mst. Mv. Sai. Al. Ko. dan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 50600 kilo ekmek kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 15/Y'ıayıs/937 cumartesi günü saat 11 de Ms. 

Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
3 - Tahmin b~deJi 51l45 lira 50 kuruş olup muvakkat te· 

minat parası 445 lira 95 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şeraiti hergün Mst. Mv. sat. al. ko. da gö

rülebilir. 

Iını· •ıA • . ~ 
r SQ • ır VI ayeti muhasebeİ hu· 

sıye ··d·· ı·· 
Bed . mu ur uğünden: 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasıPda kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 snyılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saatından bir saat evvel komisyona vermeleri ilan 
olunur. 30 5 9 14 1327 

l~ı nıuhammeni 
ıra Kuruş 

425 000 
Yeri Cinsi 

Burnava Akkaş Med b' 
1
. . sokağı. rese ması 
darcı h · k zılı b ) ususıy: a aratından olup yukarıda . . . 

20 ~ unan eskı medrese binasının mülkiy tyera ve cm~~ ya-
gun "dd ) k e 1 satılmak uzere 

ınek . . nıu et e açı artırmağa çıkarılmıştır ş l .. 
ıstıyenl . h .. M h b . . art arı ogrv en-dat k erm ergun u ase eı hususiye m .. d.. . . . 
alem· - k . . u urıyetı varı-

24/ S/gJ ıne ve pey surme ıstıyenlerin de ihale .. .. 1 
b 7 pa t . .. .. t 10 d d gunu o an 

irlikt ... zar esı gunu saa a epozito makb 1 .1 c V ıla t d · ,, .. · .. uz arı e _ ye aımı encumenıne muracaatları ilan ol 
• ~ 5 7 9 11 unur. D·k· 1362 r:/. ıli belediyesinden: 

. kılı isk 1 . d zıran 937 e esı?. e belediyeye .aid. otel ve gazinonun ı Ha-
rılouştır. 

1
den ıtıbaren üç senehk ıcarı açık artırmaya çıka

belediyes·ı O/S/937 de ihalesi yapılacaktır. isteklilerin Dikili 
~;;-..-~n~c .. 1 • tnuracaatları ilan olunur. 25 30 5 10 1266 

o.:~ındır iııJUsarlar başmüdiirlü
o"n en: 
Başmüd" l" .. 

se~esj içind uğumüz tütün kısmile tütün fabrikasınca 937 mali 
?ntle bo e YLpılacak mRmul yaprak tfüün ve makina aksa· 
~cıc IS şt ~uruf ve sair malzeme nakliyati 21 /5/ 937 günii 
onınuştu e ı~lh edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye 

lell'ıinata ;· u a~men nakli~e bedeli 14983,15 muvakkat 
lttirıe .. l23,74 hradır. lsteklılerin 2490 sayılı kanun hüküm
llat naf ~re hazırlıyacakları teklif mektuplarını muvakkat temi· 
"'-tten 

1~. makbuz ve banka teminat mektuplarile tayi olunan 
"ttırıel . ır .. saat eve) başmüdürlütümüzdeki komisyon reisine 

8u .erı lazımdır. 
ışe ait şartname muhaseb~ şubemizde görülebilir. 

9 13 1428 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müteahhid nam ve hesabına 11700 kilo sadeyağı ka· 

2 
pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 24 Mayıs 937 pazartesi günü saat 1 O da Mst. 
Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 9945 lira olup ilk teminat parası 
745 lira 88 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şeraiti her gün Mst. Mv. sat. al. komisyo
nunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden bir saat evel komisyona vermeleri. 

9 13 18 23 1421 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susie müdürlüğünden: 

Bedeli Muhammeni 
Lira K. 

Cinsi 

I ~400 50 Balçova Ağamemnl'n ılıcaları 
dareı Hususiye akaratından olup Balçovada kain Ağamem· 

nun ılıcalarının ara · h · l k ·· l ı zı ve eşcarı arıç o ma uıere ya nız ı ıca· 

lar ve müştemilatı 6 ay müddetle kiraya verilmek üzere 29· 

4-937 gününden itibaren bir ay zarfında pazarlık !lurctile ki
raya verilecektir. 

Kirasına talip olanların şartları öirenmek ve pey sürmek 
için encümeni vilayetin toplandığı her paıartesi ve perşembe 
günleri saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile birlikte 
m.ıkiir encümene müracaat etmeleri ilin olunur. 1361 

Sayrı ~ 

~ Manisa vilayeti daimi eneli .. 
meninden: ---
-Kapalı zarf usuliie7 5000 t• 

liralık eksiltme ilanı 
1 Nafıa Vekaletine muhammen bedeli 75000 lira olarak 

tasdik edilen Manisada yaptırılacak mekteb inşaatı, 
gene NafJa Vekaletince muvafık görülen vahid fi atlar 
üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeyt çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid keşif ve sair evrak 37 5 kuruş mukabilinde 
Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3• - ihale Mayısın 20 inci perşembe günü saat 11 de vi· 
layet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 5000 lir .. dır. 
5 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden a!•mış 

ehliyet vesikası ve 1937 yılına aid Ticaret odası vesi
kası ve muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını 
kapalı zarfın içinde koymaları ve zarfın ihzarında 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara bilhassa 
riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 20 151 931 
~erşe~be ğünü saat 10 a kadar Manisa valiliğine ve
rılmesı ve posta ile göndereceklerin kanunun 34 üncü 
maddesine riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

9 11 13 15 1422 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden:· 1408 
Lira K. No. 

792 Bayraklı Menemen c. Sahil s. 57 eski 73 taj 85 00 
No. lu 195,25 M. M. arsa. 

793 Kahramanlar Şeref s. 12 kapu 10 taj No. lı ev 150 00 
794 Güzelyalı Reşadiye çıkmazında 20 eski 22 yeni 60 00 

18 taj No. lu 197,25 metre arsa. 
795 Salhane Şetaret s. 30 kapu No. h ev 65 ()() 
796 ,. ,, ,, 10 eski 38 yeni 17 taj No.lu ev 40 00 
797 Burna va Türkmen s. 33 eski 59 taj No. lu 135 54 00 

metre arsa. 
799 Karşıyaka Bahariye eski arka yeni Afitap s. 

26 eski 18 taj No. lu 125 metre arsa. 
50 00 

800 Karşıyaka Bahariye karakol s. 8 eski 27 taj 
No. Ju 60,20 M. arsa. • 

27 09 

801 . Tepecik kağıthane c. 178 taj No. lu dükkan 160 00 
802 Suvari mahallesinin kiremithane s. 14 eski 20 00 

8/22 taj No. lu 66,50 metre arsa. 
804 3. cü Karataş Asansör s. No. 14 kapu ve tajlı 110 00 

418 M. M. arsa, 
805 Burnava Türkmen s. No. 59 eski 31 tajlı c.v 
806 Karantina Mahmudiye s. No. 7 eski ve tajlı ev 
807 Reşadiye Erik ve teceddüt s. No. 38-40 den 

202 00 
405 00 
89 60 

müfrez 3 ve 4 parsel No. Ju 176 metre ar.sa. 
810 1. ci karataş ibiş ağa s. 14 taj No. lu ev 
809 KahramanJar Sepetçi s. 90 eski 52 tajJı ev 
811 Karataş lsmahane s. 23 taj No. lu evin 4 de 

265 00 
120 00 
100 00 

8 hissesi nakit ile tediye edilmek üzere. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyet!eri hizalarında bedeli na

kit tediye edilecektir. Yazılı olanlardan gayrisi 2. ci tert!p tas
fiye vesikası ile ödenmek üzere onbeş gün müddetle artır
maya konulmuştur. İhalesi 24/5/937 pazartesi günü saat 15 
tedir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 9 18 

lzmir Tramvay ve· 
Elektrik ıirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
ceryanın 11 Mayıs 1937 de 
saat 7 den 17 ye kadar Mi· 
tat pqa caddeıi • Dilaver so· 
katı • Selçuk aokalı ve mü· 

Sahlık arsa 
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokakları ile mah· 
dut köşebaşında 427.75 
M.2 bir arsa ehven fiatle 
satılıktır. 

Talipler T. M. C. resmi 
ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
tarı va elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

cavir sokaklarda kesileceki 
sayın abonelerimizcc bilinmek 
üzere illn olunur. 



Sayfa 8 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASININ 

" GANYMEDES ,. vapuru 
13 Mayısta bekleniyor yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS 
VARNA ve KÖSTENCEye 
yük alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 20·5-
37 de gelip AMSTERDAM, 

. ve HAMBURG için yükleye
cektir. 

"VULCANUS,, vapuru 20-
5-37 de gelip yükünü tahli· 
yeden sonra BURGAS VAR
NA ve KôSTENCE için yük· 
leyecektir. ---

SVENSKA ORIENT 
LINIEN KUMPANYASINJN 

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

SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASININ ' 

ANADOLU 

inhisar ... 

Pi y a s a y a 1ç i k t ı 
. . .. . . . ~ . . . . • .~ ~,; ·r . ~ ~. . ..; 

DAiMA 
• 
1 N C: E 

Toptan satış yeri; 
.Birinci Kordon inhisar

lar baş müdürlüğü 
ambarı 

~ ' • .... ~ • • '(~ .. ·, • • • 1 

Toptan fiatler; 
Mutfak , tuzları: 50 kilo. 
luk cuvalda kilosu: 4 KU 

1 I RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta (1 ve 1/2 kilo
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUS 02 SANTiM .., 

DAiMA 
K U:ı R U 

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fi11111111i1111111111111111111111111111111111fi111", 11! 11111111111111' "'" 111 

' 9 Mayıs 937 

Devlet Demiryollarından: 

"SUÇEA VA" vapuru 19· 
5-37 de bekleniyor MALTA, 
CENOV A ve MARSIL YA lı
manları için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

lıandaki hareket tarihlerile 
Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

= Eskişehir atelyesi için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. 
- • Taliplerin iıutihanlan Ankara, Eskişehir ve H. Paşa depo· = larında ve fzmirdckiler için de Alsancak ateJyesinde yapıla· navlunlardaki değişikliklerden = 

acenta mesuliyet kabul etmez. -
Daha fazla tafsilat için ikin· fL..JI a D D ç -

ci kordonda Tahmil ve Tahliye = ini a m d o N UJI (ğ ltıl ~ t a ifil rr a lF -
binası arkasında FRA TELLi - ~ 

' SPERCO vapur acentalığına =s hh E h . -
mür~::o:~ilz~~;~~~I~;~:;· = l at c za an es ı-

ı= = 
W. F. H. VAN-'= nde bulunur. 
Der ZEE & CO. i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n ı1111ınııı 1 11111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııni 

V. N. Olivier ve "UMDAL,, Umu-
oEuTscHE LEVAN- ş·· kA mi Deniz Acenta- PHELPS BROS & co INC. 

PHELPS LINE 

TE LINIE ure ası lığı Ltd. "JACOB CHRISTENSEN,, 
G. M. B. H. HAMBURG Limited vapuru 26 Mayıs beklenil-
"LARISSA,, vapuru 12 Ma· Hellenic Lines mekte NEV-YORK limanı 

yısta bekleniliyor. ROTTER- Vapur Acentası için yük alacaktır. 
DAM, BREMEN ve HAM- Birinci kordon Rees binası Limited Vapurların isimleri, gelme 
BURG jç'ın yük alaeakhr. Tel. 2443 1 t ·ı l · l ·r ı · 

r "BELGION 13 arı 1 crı ve nav un tarı e erı 
AMERICAN EXPORT Ll. 

THE ELLERMAN L · ,, vapuru ya· kk d · " ... 
NES LTD. hut 14 Mayıs beklenilmekte, ha ın a bır taahhude gırışt-

NES "ALGERIAN.. vapuru 5 ROTTERDAM, HAMBURG lemcz. 
The EXPORT STEAMSHIP Mayısta LONDRA, HULE ve ve ANVERS limanları için BirinciA kordonda 1'UMDAL,. 

CORPORATION ANVERSten gelip yük çıka· yük alacaktır. UMUMi DENiZ ACENTA· 
"EXTAVIA" \'apuru 10 racak ve 15 Mayısta avdet "TURKIA,, vapuru 28 ya· LiGi LTD. vapuru acentalı· 

Mayısa doğru bekleniliyor. edip LONDRA ve HuLL hut 29 Mayısta beklenilmekte, ğına müracaat edilmesi rica 
NEV-YORK için yük alacaktır için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG olunur. 

PiRE AKTARMASI, SEYRi "LESBIAN" vapuru 27 Ma· ve ANVERS limanları için Riz binasında No. 166 
SEFERLER yısta LONDRA, HULL ve yük alacaktır . Tel,.fon : 3171 

"EXCAMBION., vapuru 7 ANVERSten gelip yük çıka· •111111111111111111111111111111ı. Doktor ıılllll lllllllllllllllllllllll~ 
Mayısta NEV-YORK ve SOS· racak ve aynı zamanda LON- _ 
TON için PIREden hareket ORA ve HULL için yük ala· = A. Kemal Tonay 
edecektir. caktır. = 

"EXCHORDA,. vapuru 21 EGYPTIAN" vapuru Mayıs - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları = 
Mayısta NEV-YORK ve BOS· nihayetinde LIVERPOOL ve - Birinci Sınıf Mutahassısı ;; 
TON için PIREden hareket SWANSEAdan gelip yük çı· = (Verem ve saire) = 

karacak ve aynı zamanda Lf. = Dasnıahanc i tasyoou karşısındaki Dibek eoknk başında 30 sayılı =: 
jOHNSTON WARREN 

LINIES LTD. 
LIVERPOOL 

,,JESSMORE,, vapuru 9 
Mayısta beklenileniliyor. Ll
VERPOOL ve ANVERS Ji. 

VERPOOL için yük alacaktır. - ev ve muayenchnne-iode 6abah saat 8 <len ak'8m ant 6 ya § 

T~~V~~T~~~L c.5~~~~1 
• lllllllllllllllllllllllllllllllİllİllllttİlllİli11il1i1lıi1llll r!I~/on: 4115 11111111. 

"AD JUT ANT., vapuru 5 lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mayısta gelip LONDRA için No. Lira 
yük alacaktır. 172 Sinekli c. bila No. 4 dekar 595 M. tarla 10 

manlarından yük tahliye ede- Tarih ve navlunlardaki de- 173 ,, ,. ,, ., 18 ,, 380 M. bahçe 95 
cek ve BURGAZ, VARNA, ğişikliklerden acenta mes'u- 174 Kahramanlar Sepetçi S. 47 No. lu ev 42 
KôSTENCE, SULINA, GA· livet kabul etmez. 175 Burnava Türkmen S. 59 eski 31 yeni No. lu ev 25 
LA TZ ve IBRAlLE limanla- ,•B•R•A•Tll!llmS•LA-V A LINZ ve VI- 176 Şehitler Altın S. 23 taj No. lu ev 50 
rına yük alacaktır. YANA için yük alacaktır. 177 Buca Zafer S. 50 taj No. lu kahvehane 24 

"INCEMORE .. vapuru 30 DEN NORSKE MIDDEL- 178 Ahmetağa şehitler 54 eski 7 yeni No. lu depo mahzen 60 
Mayısta bekleniyor. LIVER- HA VSLINJE 179 Karşıyaka Selamet S. 8 eski ve taj No. lu ev 30 
POOL ve ANVERS limanla· O S L O 180 Kemcraltı C. 302, 306 eski No. lu dükkan 305 
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAZ, VARNA, KÖS· 
TENCE, SULINA GALATZ 
ve IBRAILE limanları için 
yük alacaktır. ---

"SARDINIA,, motörü 22 181 Kahramanlar meydan S. 7 eski 11 taj No. lu ev 62 
Mayısta PiRE, ISKENDERI- 182 Mersinli Burnava C. 28/2 eski 54 taj No. lu ahır 18 
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 183 Darağaç Sepetçi S. bila No. lu 6 dekar tarla 18 
limanlarına hareket edecektir. 184 Gaziler Kemer C. 208/2 eski 216/l No. lu ahır 35 

Vapurların isimleri gelme 185 Tepecik Halkapınar bila No. lu 3 dekar bahçe 65 

caktır. 

isteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir Cer atelyesi 
müdürlüğüne müracaatları. 7 9 12 1118 / 1388 

Salihli belediye reisliğinden 
Şchri_n .Yolları ile sokaklarının 1 Haziran 937 ila 31 Mayı• 

938 tarıhıne kadar temizlik işleri bir sene müddetle eksilt· 
meye konulmuştur. 

ihale günü 13/5/937 perşembedir. Taliplerin şeraiti görmek 
istiyenlcrin belediyeye müracaatları ilan olunur. 7 8 9 11 1399 , 

Gazi Bulvarmda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

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

asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessise müracaat edecekleı i her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hckımler tarafından tedavi editid(' r. Tel~. 4070 

tarihleri ve navlun tarifeleri Yukarıda emvalin senelik icarları 15 gün müdd~tle arttır· 
bakında bir taahhüde girişi· maya konulmuştur. ihalesi 13/5/937 perşembe günü saat 15 i 
lemez. Telefon No. 2007 2008 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 29 10 Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plan başla 

~oc. ROYALE HONG-
ROISE DANUBE MARI-

TIME 
.. DUNA" vapuru 12 Ma

yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 

•lllİl .... İlllll .. İlllll ............ - ............ _____ ........... _ .. __ rollll ............. _ ..... __ .................... ~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6~ 
rekleri rahatsız olanlara bile Do'ktorlar bunu tavsiye ederler .. Pürjen Şahap 


