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HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Başvekilimizin"IBelgrad seyahatine 
büyük bir:ehemmiyet verilmektedir 

General ismet lnönü, bu-
gün Istanbula varacaklar 

---------4•H•---------
Başvekilimiz, derhal Belgrada hareket edecekler. 

Dost memleket Türk bayraklarile donatılıyor 
Ankara, 9:(Hu~usi) - Da~Ye· 

kilimiz İımet İnönü, Bel;rada git· 
ınelı: üzere bu akoam hususi ıren1e 
1stanbula hareket etmişlerdir. 

f smet İnönü nün eyahati rte· 
rni olduğundan, fstasyonıl:ı reisi
cumhurun husnr;i kalem müdürü, 
~ekiller, mebuslar ve Linlen·e halk 
ürafından lcfYİ mera imi J'llJııldJ. 

.:Mcraıime, Mr müfreze a kerlf' 
IDuııh İ§Iİrak elli. 

Ba§Vcl..ilimir, }tırm fsıanhıı)a 
Tatacak •e aynı merasimle karşıla
IJacaktır. Yarın akfam üuri Del. 
grada harekt>t etmeleri mukarrerdir. 

Belgrad, 9 (RaJyo) - Turl.:i· 
kiye cumburi)el hüif.tlrueıi D.ı;Ye· 
kili General ismet lnöuünün istik
Wi i~in ba~ıyan La.ı:ııLklPr Lit· 
Dıek üzeredir. 

General lımet İnönü, pazar 
aktamı Delgrada gelecdı.: ve parlak 
lllerHimle kartılanacaktır. Gazete
ler, General ismet İuönünüo~ bu 
ziyaretine büyük bir ehemmiyet 
•tfet•ektedirler. BeJgradlılar, evle· 
tbai donatmak için Türk bayrak· 
lan NtıD alıaaktadırlar. 

Belgrad, 9 (Radyo) - Türk.iye 
teiaicumburu Kamll Atatürk ve 
Yug .. luya Saltanat Naibi Sonal· 
'ee Prenı Polon himayelerinde hu· 
l1111aa Tftrlı: aefia Nrı'atlar ve re· 
._ eer~ ba apn 13 inde ~1-
~~~ 

S...gi1lin kG:ad reamiode, Tür· 
liye Bqwelr.ili Gencnl İsmet f nö· 
llQ Te Hariciye Vekili Bay Tevfik 
RGfdll Arat da hHır bulunat"aktır. 

Belgrad. 9 (Radyo) - Din 
•kıam BeJgnda gelmiı olan Türk 
ıueterileri, bugün muhtelif müeıı· 
leaeleri gezmiılcr ve tt-tkiklerde 
bolunmuılardır. Başbakanımız General ismet lnönü 

Gece. Belgnd tiyarosanda Tür~ 
Pzeteeilm ıerefine !Salon) piyeııi 
teauil eclilmiı Ye baı rolü. baı 
.. uganniye Bahriye Baçiç deruhte 
~lemiıtir. 

Ankara, 9 (A.A.) - Ba~vekil 
1-et la6o6 ile Belgrada gidecek 
ola Hariciye Vekili Hay Tevfik 
lifti Araı bu akıam ebpreıe 
~lanan basu•I bir vagonla hare
ket elmiıtir. 

Ankara Gençlerbirliği ta
kımı dün şehrimize geldi 

Hariciye Vekili;iıtaayonda kor
diplomatik, Dahili ye Vekili •e parti 
genel aekrcteri B. Şükrü Kaya, 
birçok mebuslarla. Hariciye Yeki· 
ltti erklnı tarafından selimlan· 
•ıttJr. 

Aynı trenle Hariciye Vekaleti 
•iyaat müsteıan Bay Numan Mene· 
llıencloğla da İetsnbula hareket et· 
lbittir. 

B. Menemencioğlu on gün ka· 
dar lıtanbul<la tedavi ile meşgul 
olacak " 18 niun akşamı Hatay 
bıeseletini müıakere edecek eks
perler komiteıine iıtirak etmek 
laere Cenevreye hare!ı.et edecektir. 1. 

fetanul. 9 (A.A.) -lHariciye H 
'7 ekili Doktor Aras bu ııabah bera· 
herterinde Vekilet siyasi müeteıan 
'oman Menemencioglo ile BeJgra· 

-----·------
Bugün Doğansporla revenş 
şeklir~de bir maç verecek 

'Telefon: 2176 ,-
VER G 1 LE R DE 

TADiLAT 
YAPILACAK .. 
lstanbul, 9 (Hususi) -

Maliye Vekilimiz Bay Fa
.at Ağralı, tedavi için git-1 
miş olduğu Avrupadan 
bugün dönmüş ür. 

Maliye VekiF; muamele, 
istihlak ve kazanç vergi
leri üzerinde IP.tkikat ya
pıldığım, mükellef /er le
hinde kolaylıklar yap•la
cağını ve Başvekilimiz 
/$met lnöniinü burada kar
şıladıktan sonra Ankara ya 
gideceğini~ve eldeki layi
haların rsüratle çıkarıla· 
cağını söylemiştir. 

\.. _..) 

Manisada 
ihtifal yapıldı .. 

Manisa, 9 (Hususi muhabi

rimizden) - Büyük Türk mi
man Koca Sinan için bugün 
şehrimizde bir ihtifal yapıl
mıştır. Başta vali ve parti baş· 
kanı Dr. Bay Lütfi Kırdar 
olduğu halde, memurin, kültür 
ailesi, okullar talebesi ve bin

lerce halk, Koca Sinanın eseri 
olan Muradiye camii önünde 
toplanmışlardır. Burada söy
levler verilmiş, Sinanın hayatı 
anlatılmış, eseri tetkik edil

miştir. 

Gece Ha\kevinde de bir ih

tifal yapılmış ve Ergenelıcon 
piyesi temsil edılmiştir. 

- f,;tan.bul. 9'.iHususi) - Mi-l 

Mimar Sinan 
mar Sinanın mezarında parlak 
bir ihtifal yapılmış ve söylev-

ler verilmiştir. • 

Kayseri, 9 (A.A.) - İlimi
zin yetiştirdiği Koca Mimar 

Sinan günükendisinin yaptığı 
cami meydanında binlerce 
halkın iştiraki ve hatiplerin 

hayatı ve eserleri hakkındaki 

Kont C:iano 
Yaz tatilinden sonra Anka

raya gelecek 

iskan siyasamızda lzmirin z.af eri 

Alt.yüz yetmiş bir tek 
62 çift ev yaptlnhyor --------Göçmenlere yemeklik buğd 

veriliyor pulluk ve araba 

~ Bag Fazlı Güleç 
Geçen sene Romanya ve 

Bulgaristandan vilayetimize 
getirilerek muhtelif ve mu· 
vakkat yerlerde iskan edilen 

göçmenler için ev inşasına 
yakında başlanacaktır. Vila

yetçe kararlaştırıldığına göre, 

Menemende Maltepe köyünde 

91 tek ev, Bergamanın Kınık 
nahiye~inde 20 tek ev, Kemal· 

paşanın Yukarı Kızılca köyün

de 32 tek ev, Ahmedlide 156 
tek ve 32 çift ev, Torbalının 
Havuzbaşı köyünde elli tek 
ev, Taşkesiği mevkiinde 145 
tek, 16 çift e~, Kuşadası ka
zasının Kalamak çiftliğinde 
28 tek ev, Foça kazasının· 

- ..... _J ct'J ... ' 

1 O çift ev-:-Oılc:ıii kazası fuer: 
kezinde 31 tek ev, Çandarlı 

nahiyesinde 158 tek ve 36 
çift ev, Çeşmenin Ovacık, 
Çiftlik, Uzunkuyu ve Germe

yanyalısı mevkilerinde 103 
tek ev inşa ettirilecektir. Bu 

suretle vilayetimizde 671 tek 
ve 62 çift göçmen evi yaptı

rılacaktır. Bu evlerin inşaatı 
için lazım olan kereste De

nizli vilayeti tarafından mü
teahhide ihale edilmiştir. Ke

reste yakında gelecek ve der

hal evlerin inşasına başlana
cacaktır. 

937 Yılı içinde vilayetimize 
daha bin hane göçmenin is· 

kan edilmesi Sıhhat ve içti 
Muavenet Vekaletince muva 
görülmüştür. Bu göçmenler 
ferihisar, Urla, Menemen, B 

gama, Foça ve Kemalpaşa 
zalarına yerleş\ irileceklerd 

Ş'md:den iskanları için yeri 
hazırlanmaktadır. 

Geçen sene vilayetimiz 

iskan edilmiş olan göçmeni 
tevzi edilmek üzere ikinci a 
aylık yemekl ik buğday, Zira 
Bankası deposundan alının 
kazalara gönderilmiştir. Yakı 
da tevzi ata başlanacaktır. G · 
m enlere ayrıca pulluk, çift h 

vanı ve araba da verilmek 

dir. ihtiyaçları tesbit edilm 

pulluklar peyderpey vekal 

ten gelrrek iskan müdür 

ğünce kazalara gönderilmişt 
- Sonu 6ı ncı salaiJede 

Kolonel Bek 
Hariciye Nezaretı 

den çekilmiyece 

Kolonel Bek 
Caunee, 9 (A.A.) - Polo 

Hariciye Nazın Bek, Va11oy 
dönmek üzere buradan hareket 
mi~tir. 

Paris Soir gazetesi mubabi 
beyanatta bulunarak Hariciye 
kanlığıodan çekilmek niye\inde 
doluna dair çıkıın haberlerin 
durma olduğunu söylemiş ve b 
lan kat'i olarak tekzip etmiıtir 

YAKINDA! -
HüsnüAbe 

Büyük 
Edebi 

ROMAN 

da gidecek olan heyetin bazı azası 
hlllunduğu halde ekııpreae bağlanan 
lıoıuııi bir ngonla oehrimize gelmiş 

Bugün Dolansporla karşılaşak olan Gençlerbirliği takımı heyecanlı hitabeleri ile yaşa-

Saime Sadinin bü) iik bir t 
likle lıazırlaJığı hu gıızel ro 
insan yaradılıomm, hayatııı, aile 
kalbin birçok yaprak1urıoı açıı 

bil) ük bir incelikle fö•iiniize 
cektir. Zevkle, beyecaııla okı 

cakıııoız .. 
•e iataeyonda birçok zent tarafın· 
dau karıılaomııtır. 

Doktor Aras Perapala• oteline 
İlllniıtir. 

latanbul, t (Husuu) - Bari· 
clyt Vekilimiz Bay Te•fik Rüştü 
Arası. llaridye Vekaleti aiyaei 
lbGete .. n Bay Numan Rifat Mene· 
lbewacioglu bugün Ankaradan bu· 
raya geldiler. 

İıtanbal. 9 (Huıaıl) - Belgrad 
l&aetel1ıri, küçük antant ricalinin 
liyaretindeo aonra Baıvekilimizin .. -

Ankara ıampiyonu Gençler- ayrı bir bueu11iycti vardır. Çünkü bldı. 
birliği takımı dün akıanı Ankara Doganııpor takımı miaarir takımla Halkevinin hazırladığı Mi-
ekepreeile oehrimize gelıniı •e Ankaraıia karıılaşmış ve 6·1 mağ· mar Sinan günü ve Koca Mi· 
ııporculanmız tarafından karşılan- lilb olmuıtur. Doğansporun bu d · J b 

M. r · k L " "ıtl mağlubiyeti bilhassa takımın fena marın hayatına aır 0 an ro- Hllsnll ıbeyden bir parç .. 
mııtır. ıaa ır ta ım uguo o" e· . . . · · h Ik d ğ Jd H lk v ' nde " 
den ıonra aaat 16,30Ja ilk teına· teşkı~ edılmıı ve oyunculann çı· şiır a a a ıtı ı. a e 1 Hüsnü Abey, içeriye girdi. 

D k. l menlı aahalartla oynamağa alııma· bu münasebetle bir müsamere Onun beyaz bir ay tatlııtı içindeki 
unı oğanspor ta ımıın ı1. a yapa· . . e 

Ü . mıı olmasından ileri gelmı~tır mu· verı'ldı'. - ünd · d' · b ı tl r dola cak, yarın da çok tal..ıımle kar· taleası vardır. Şu hale göre miaa· yuı. e ıım ı rnce u u a • 
ıılapealı:tır. . A k l"'b 'b' -------·------ı ııyordu. Ablama doğru yürüdü. M. Ayhanın en son, 

A k . k fır takım n arada mag u ettı.,ı S • k b • • 
b 

. ~ darat oa.mpıykon 1 t~I ımının İzmir takımını burada da yenebil· urıye a ınesı BoAuk bir aesle: güzel, en canh bir ese 
ıe rımız e zmır ta ım ıırı e yapa· . . . . .. d ? - Yüzüme bak! -dedi· gozle· 
cağı karıılaıma milli krıme müsa· mek ıçın ~aık hı~. oyun gostermeğe üşüyor mu. rime bak ve konuımat ... Çünkü Tarihte hayret uyandu 
bakalannın en ehemıııivtllilerin· ve fazla hır eneSJl sarretmeğe mec· lstanbul, 9 (Hususi) - Şam· göaler, herıeyi ifade ederler. büyük bir macera .. 
~od~ Bil~ua bugün ~~n~o~ ~b_u_~_u_r_, _d_en_e_h_il_ir_.~--~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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!Jt~; -EHiilM ''Kör,, 

Kaldırımlarda gördüklerim Göztaşı ihtikarı Kızılçulluda eski Ameri-
llcr pazar gfinü, Kemerahı ve diğer bazı cadtleleria yaya kaldınm· ? • 

lan, rnftn, vitrinde knlmı,. ömürsüz. biçare kitablann •01uk. yırtık, mı var. kan kolleJ·i bınası 
kısmen derisi soyulmuş ceecdleri ile dolar. 

Her kitabın kahı ve ilk sahifesi, tozlu kaldırımın üstünde veya da· 

yandığı duvann dibinde adeta bir ':11ezar kitaL~eini ~n~ır~r .. Ben~~e, hu 
ınubnrck \'e temiz ölüleri sı~ uk zıyarct ederım, bır 'lkı taoesıaı alır, 

ev.ime götürürüm. Bilirim ki, kitabın öldaü ile yn§ıyanı arııeıoda hiçbir 
fark \Oktur. 

Bunlann içinde bazıl:m vardır ki, hemen gelir, giderler. Bnzılan da; 

Fiatler birdenbire 
yükseltildi 

Son zamanda piyasada göz· 
taşı satışı yapan bazı kimse· 
)erin fiatleri birdenbire yük· 
selttikleri görülmüştür. Bu yük· 
seliş, varil başına yirmi lira 
1'-adardır ve ihtikardır. Vilayet, 
bağcılarımız için çok lüzumlu 
olan göztaşı fiatleri üzerinde 
hassasiyetle durmuş ve ihtikar 
yapanlar hakkında takibat ya· 
pılması için alakadarlara emir 
vermiştir. 

--·.--
Öğretmen okulu; b olacak, ziraat 
derslerine ehemmiyet verilecek 

Halkevi temsil kolu, Çar· 
şamba gijnü akşamı Halkevin· 
de Vedat Nedim Törün •Kör. 
piyesini oynadı. Darülbedayiin 
lzmire geliıinde de oynadıfı 
bu ağar faciayı Halkevi renç· 
lerinin oynamak cesaretini gör 
teriıinin verdiği 11.yıet, ..
vaffakıyct kazanmasile iki kat 
artmış oldu. 

yatar, aürilnür, firüklenir ve nihayet, bir ambarın dibine fırlatılır, 

orada çllrörler. 
Sinema mecmualarının, küçük ve nçık a~k romanlannın bu kaldı· 

nmlardnki miımf irliği gayet azdır .. Genç kıilanmız \"C erkeklerimiz on· 
ların ha§ müşterisidirlcr. lliitün facia, ciddi, ilmi eserlerin başmda kopu· 
yor. Basıldığının ilk gününden itibaren kiltüphanclcrio vitrininde, hatta 
göz ııctı ile de o1sun, iltifat görmiyen bu eserlere, kaldınma düştük.ten 

sonra da şuur ve alakamız uzanmıyor. 
Bilmem siz de dikkat ettiniz mi? 
Mektııhliler, son günlerde imtihan ağırlığı ile ,.peyce yoruldular ve 

fi:ıüld6ler. Sebebi a~iklirdır: 

Kitaba, ) nui derse nid kitaba, ancak yoklamalarda ve .i~tihanlar~a 
B<Jnlıyorlar. ~rodan tembellikle gı•çen zamanların ak.ıbetlerını, kısa hır· 

kaç sün içinde ortadan kaldırmak için, gece yanlanna, aabahl~ra kadar 
bütün iktidar \'e kııbiliyetlcrini harekete getiriyorlar. Bu şilpbeh çalış~a 
ve muvııffak.ıycti bir tarafa hırııkıoız, fakat diğer zamanlarda gençlerm 
ellerinde ı;örece@niz eserler, hep yukarıda i~ııret ettiğim ayar Ye vaeıf· 

lnrda olan feylerdir. . . . • " 
Genç mcktebliden tutunuz, hayata atılmı~ ınsanlara kadar, ıyı, cıddi, 

ilmi ,·itaminli c ere karşı, bir korku, bir tcreddild vardır. İ~te bu hal, 
kald,ınnılanmızıu birer makte), birer kitııb mezarlığı haline gelmesine 
eebebiyct ''ermektedir ki, fikrt ve içtimai bünyemiz namını, buna •ğ· 

lamak 6 rektir .. 

Açık göz avukatı 
Londra gazetelerinde oku· 

duk: 
Londranm bir mahallesinde 

bir kasap dükkanı ile bir 
avukatm evi yanyana imiş. 

Kasap .. b!!· ... ~~~ ô~~'clıt.ıaauK· 
kandan bir koyun budunu 
aşırdı; bu hal ara sıra oluyor, 
ne yapmak lazım bir türlü 
tayin edemiyorum" demiş. 

Avukat ta: 
.. _ Kolay; köpeğin sahibini 

bulur ve ona köpeğin çaldığı 
etin faturasını gönderirsin, olur 
biter!" Tavsiyesinde bulun
muştur. 

O akşam, kasabın tahsildarı 
avukata 5 şilinlik bir hesap 
puslası arzetmiştir. Çünkü 
kasabın etini çalan avukatın 
köpeği imiş. 

Açık göz avukat bu pusla 
karşısında soğuk kanlılığını hiç 
kaybetmemiş ve şu tezkereyi 
kasaba göndermiştir: 

.. _ Köpeğimin etinizi ça· 
)arak beş şilin zararınızı mu
cib olduğunu kabul ediyorum. 
Fakat benim hırsızlık vak'aları 
üzerine bir istişare ücretim 
6 şilin 8 penidir. Beş şilini 
tenzilden sonra hakkım olan 
bir şilin 8 peninin gönderil
mesini rica ederim." 
Borçlunun ömrUne dua 

Singapurda bir Çinli beş 
kişiye 1000 sterlin borcu var
mış. Bu Çinli mahkeme huzu· 
runda her alacaklıya ayda an· 
cak yedi şilin verebileceğini 
teklif etmiş. Mahkeme bu ka-

Saime Sadi 

Floridanın Miyami plajlarında 
mankenler, yeni sene plaj mo· 
dalarını arza başlamış bulunu· 
yorlar. Yeni modalar, çok ca· 
ziptir. Mayolar, bir kadın vÜ· 
cudunun güzelliklerini en fazla 

1Ci1ôea1r;-f>illiasst~Larka 
1

kısmı 
açık bırakmaktadır. 

Yeni mayoların rengi de til· 
haftır. Yeni cilalanmış bir çe· 
lik rengi, yani zırha benzer 
bir renkl 

Acaba bu rengi neden seç· 
tiler?. 

Oç çocuOun eseri 
Amerikada " Devrialem se· 

yahati .. adı altında bir kitap 
neşredilmiş ve en kısa bir za· 
manda yüz binlerce nüsha sa· 
tılmıştır. 

Bu kitabın muharriri üç kişi 
daha doğrusu üç küçük ço· 
cuktur. Bu çocuklann eseri o 
kadar şöhret bulmuştur ki ni
hayet Holivuda davet edilmiş· 
ler ve kendilerine bir seyahat 
filimi vücude getirmeleri için 
teklifte bulunulmuştur. 

Ö§retmen tayinleri 
Menemen kazasının Emir

alem okulu öğretmenlerinden 
Bay Muammer Aşkın terfian 
aynı okul başöğretmenliğine, 
lzmir Kahramanlar okulu öğ
retmenlerinden Bay Nureddin 
Göktuğ Kemalpaşanın Eren 
köyü başöğretmenliğine tayin 
edilmişlerdir. 

r 
Bugün dotacak 

çocuklar •• 
rarı kabul eders~ Çinlinin bu Bugiln öğleye kadar uranusnn 

borcu ödemesi için 222 sene fena tesirleri altında kalaca~ız. 
daha yaşaması lazımgelecekti~. İşlerimizde izahı kabil olmıyın 

Bizde "bC!rç.!uların ömrünün leahhurlıır, güçlükler görccegiz. 
BugQn öğleye kadar mühim hi· 

uzun olmasını alacaklılar dua disclcr ae olabilecektir. Öğleden 
eder" derler. Çinde bu kaide- sonra vaziyet Jeği~ecek ve bil· 
nin daha ziyade mer'i olabi· haeea ticaret işleri için çok mü-

leceği anlaşılmaktadır. said bir vaı:iyet hiJis olacaktır. 
Yeni mayolar Hugiln doğan çocuklar kavi 

Buralarda vakıa plaj mev- hatızıılı, fevkallde zeki olacaklar· 
dır. Birçok. mesleklerde, zekılvet 

mevsimi ht:nüz başlmadı, şu ve eilraıi intikalleri aayeıinde mft· 

son günlerde pardesüler bile bim mcYkiler kazanacaklardır. 
araoıvor Fakat Amerilcad11 \ 

Dltclenbıre s-ıırncre ı J-ltvsıye eaerıı. ı teıax1a e 

Kara buruna va
pur işliyecek --···-·-·--Liman idaresi Uşak 

Eski Kol l~j ·binası 
Bir müddettenberi şehri· neticesine varılmıştır. Fakat 

vapurunu tamir 
ettiriyor 

Liman ve Körfez vapurları 
işletme idaresi, Karaburun 
halkının arzusu ve müteaddid 
müracaatlcri üzerine bu hatta 
yeniden vapur seferleri ihda
sına karar vermiştir. 

Liman idaresi, bu hususta 
lktısad Vekaletine müracaat 
etmiş ve vaziyeti bildirmiştir. 

Eskiden Karşıyaka-lzmir ara· 
sında işliıen, bilahare yolcu 
ve hem de yülc vapuru haline 
kalbediler~k Karaburun hattına 
tahsis olunan Uşak vapuru 
idarece tersanede tamir etti· 
rilmeğe başlanmıştır. Önü· 

- .J ' • • t .. .... ••"- -

~~7ı b~ vapur işliyecektir. 

19 Mayıs jim
nastik bayramı ---... ....... __ _ 
Bir komisyon pro. 
gram hazırlıyacak 

19 Mayıs hareket günü için 
~ehrimiz Lise ve Ortamekteb
lerinde hummalı bir faaliyet 
başlamıştır. Talebe, ogün ya· 
pılacalc olan geçit resmine ve 
beden hareketlerine hazırlan· 
maktadır. 

Pazartesi günü, C. H. Par
tisinde bu İş için bir komisyon 
toplanacak ve programı hazır
lıyacaktır. Jimnastik şenlikle· 
rinin, Alsancak stadyomu ih· 
tiyaca kafi gelmediği için bu
sene koşu alanınında yapılması 
düşünülmektedir. Ancak bu 
hususta henüz hiçbir karar 
verilmemiştir. Komisyon bu 
meseleyi de tetkik edecektir. 

19 Mayısta, yalnız talebe 
şenlikleri yapılmakla kalınmı
yacak, aynı zamanda şehrin 
muhtelif yerlerinde halk gös
teriiler tertip edilecektir. 

Busene, bütün Lise ve Orta· 
mekteb talebesi jimnastik şen
liklerine iştirake mecbur tutu· 
lacaklar, ogün bila mazeret 
mektebe gelmiyenlcr cezalan· 
dırılacaklardır. 

liselerde olgunluk 
imtihanları 

Lise olgunluk imtihanlarına 
hariçten busene de arzu eaen· 
lerin kabul olunacağı ve bu 
imtihana girmek istiyenlerin 

. vakti le Vekalete müracaat 
etmeleri Maarif Vekaletinden 
Kültür direktörlüğüne bildi· 
a"nU':~yarenn ı rum. 

mizdcki mektPplerle Aydın açılacak öğretmen okulunda 
Vilayetindeki mektepleri teftiş ziraat dersleri, tedrisatın mih· 
eden ve Kıztlçulluda eski Ame· verini teşkil edecek, bunun 
rikan kolleji binasında tetkik· için de mektebin mevcut çift-
ler yapan Kültür Bakanlığı liğinden istifade edilecek, zira· 
müsteşarı Bay Rıdvan Nafiz at derslerine çok ehemmiyet 
Edgüer dün Ankaraya gitmiştir. verilecek, köy ötretmeni ola. 
Müsteşarın lzmirde yaptığı caklara fenni ziraat usulleri, 
tetkikler neticesinde eski Ame· ziraat makinelerini kullanma 
rikan kolleji binasında köy ve öğretilecektir. 
şehirler için öğretmen yetiş· Buradan yetişecek köy öt· 
tirmek için bir ( öğretmen retmenleri, köylüye fenni ziraat 
okulu ) açılması muvafık gö- usullerini öğreteceklerdir. Eski 
rüldüğü haber alınmıştır. Bi· kollej binasının öğretmen okulu 
nanın büyüklüğü sebebile bu· halinde açılarak derslere baş· 
rada her yıl binlerce öğretmen lanması, önümüzdeki ders yılı 
yetiştirmek mümkün olacağı baıında mümkün oı.eaktır. 

At koşuları 

Bu hafta favoriler 
için aldanmayınız 

Geçen hafta çifte bahist~n 13 kifi 
yirmidörder lira aldı 

Yarın saat 14 te Buca ala
nında ilkbahar ikinci hafta at 
yarışları yapılacaktır. Havalar 
iyi gittiği için halk arasında 

koşulara rağbet fazladır. Yal
nız geçen haftaki koşuları 3500 
kişi seyretmiştir. Bu haftaki 
koşuların daha kalabalık ola· 
cağı tahmin ediliyor. Çünkü 
bu koşulara daha kıymetli 
hayvanlar iştirak edecektir. 
Müşterek ve çifte bahislerde 
oynıyanlar çoktur, bilhassa 
bahis oynıyanlar arasındaki he
yecan çok fazla oluyor. Bu 
haftaki koşularda favorileri 
tesbit ettik. Okurlarımıza ha· 
ber veriyoruz. 

Bahsa girerse gösterdiğimiz 
favorilerden herhalde kazana· 
caklardır. Çifte bahis üçüncü 
ve beşinci koşulardır. Bu bahis 
için de Ceylan· Necip veya 
Ceylan • Bcnliboz için oynar· 
farsa kazanabilirler. 

Üç yaşındaki yerli yarımkan 
lngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus olan birinci koşunun 
ikramiyesi 340 lira, mesafesi 
1000 metredir. 

Bu koşuda Ülker, Sevim, 
Şimşek, Malkap, Şengün ko· 
şacaklardır. Ülker ve Şimşek 
favoridir. 

Üç ve daha yukarı yaştaki 
halis kan lngiliz at ve kıs· 
raklara mahsus ikinci koşuda 
Yörük, Şehrazat, Andıran, 
Taşpınar, Növis, Restoaka ko· 
şacaklardır. Prens B. Halimin 
.,, .. • • r 

ikramiyesi 320 lira, mesafesi 
1400 metredir. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli yarımkan 
lngiliz at ve kısraklara mah· 
sus, ikramiyesi 340 lira, me· 
safesi 1600 metredir. Ayhan, 
Semiramis, Aslan, Andıran 
Budin, Ceylan, Gülhizar, 
Alemdar, Bayburd, Olga ko
şacaklardır. 

Alemdar, Ceylan ve Ayhan 
favoridir. 

Dört ve daha yukarı yaş
taki halis kan lngiliz at ve 
kısraklara mahsus ~ 450 lira 
ikramiyeli ve 2000 metre me· 
safeli dördüncü koşuda Tom· 
ru ve Sönener koşacaklardır. 
Sönener favoridir. 

Beşinci koşu handikaptır. 
170 lira ikramiyeli ve 2400 
metre mesafeli bu koşu dört 
ve daha yukar1 yaştaki yerli 
yarımkan Arab ve halis kan 
Arab at ve kısraklara mahsus· 
tur. 

Bu koşuya Öncü, Necla, 
Necib, Benliboz, Sada gire· 
ceklerdir. 

Benliboz ile Öncü ve Ne
cib favoridir, en iyisi Benliboz 
görünüyor. 

Geçen hafta çifte bahiste 
13 kişi 24 der lira kazanmış· 
tır. Bu haftaki oyunlar da her 
halde alakalı olacaktır. 

Bay Arthur Vetter 
Çekoslovakya lzmir fahri 

konsolosluA-una tayin edilen 
Bay Arthur Vetter dün ida· 
rehanemizi ziyaretle ukadat-

Salonu, kapılanna ttadar 
baştanbaşa kaplıyan 9eyirci 
kütlesinin, piyesi başından so· 
nuna kadar, kiiltür terbiyesini 
haiz bir sükunetle dinleyişi, 
eserin ne kadar canlı ve kuv· 
vetli oynandığına bir delil tcş· 
kil eder. ..Kör. rolünde Ne
cati Tülis büyük san'atlcirlara 
mahsus bir rol kabiliyeti ve 
san'atkar ruhunu taşıyan bir 
aktör iktidarile bihakkın mu· 
vaffak olmuştur. ..Kör ,.ün qİ 
Selma rolünde Bayan Neriman 
bu vakte kadar amatör sahne
lerde görmediğimiz bir muvaf· 
f akıyetle rolünü alkışlar içinde 
başarmıştır. Şuna da iıaret 
edelim ki, piyeste çalınması 
ve söylenmesi icabedrn piya• 
no ve şarkıyı Bayan Neriman 
pürüzsüz ve tatlı sesile, piyano 
çalışındaki kabiliyetile bize 
bizzat dinlettirmiş oldu. Dedi· 
koducu, fitne fücur, bir brele· 
teri haiz olan amcayı bize 
canlı bir surette yaşatan Ra· 
miz, seyircilerin nefret ve is
tikrahmı almakla muvaffalaye· 
tinin mükifabnı kazanmış ol· 
du. Aşık rolünde Muzafferin 
de kazanılan muvaffakıyette 
büyük bir hissesi vardır. Halk· 
evi gençlerini ve Halkevi ida: 
resini tebrik ederken Neati 
Tuııs ne Nerımanı lzmirin iki 
yıldızı addedebiliriz. A.N. 

Yananiatanda 
Malt tasarruf ve ıslahat 

artıyor 

Atina, 8 (A.A.) - Atma 
Ajansı bildiriyor: 

Maliye Nazm Rediadis 1936-
1937 büdçeıi hakkında AfAll· 
daki beyanatta bulunmUftw: 

Bu biidçede açık 660 Mil· 
yon olarak tahmin edilmekte 
idi. Hükümetin icraat proı· 
ramı dolayısile yapılan tadilat 
neticesinde bu açık 844 mil· 
yona çıkmıştı. Zira mecburi 
olarak aşağıdaki hususlar için 
büyük masraflar yapmak lizılll 
geliyordu. 

Silahlanma, verimli iıler, 
yol ve kanalizasyon inşaatı, 
muh.ıcirlerin iskan iskin içill. 
istimlak, harici borçlann itfaıı, 

içtimai muavenet ve saire. 
Bununla beraber daha ziya· 

de zengin aınaflan aliltad-! 
edecek tarzda yapılan vergı 
sistemi ıslahatı hükumet ~e
lirlerinin daha ıiıtematik bir 
tarzda cibayeti, kredilerin çok 
daha ciddi bir surette istimali 
varidatı çotaltmış ve mali tr 
nenin son 9 ayı içinde açıl' 
masrafın cotalma11na retmell 
250 milyona indinniıtir. Hal· 
buki 12 milyarlık bir büdçede 
bu açık mühim bir ıey delil• 
dir. Gelecek aylarda muari
fatta yapılacak tenki1at ve ge· 
çen budçelerin 100 milyonu 
geçen müsbet hesab bakiye•~ 
dolayısile 1936 • 37 büdçdl 
mütevazin telüki olunabilir. 

Demir oe çelik 
fiotleri 

Venedik, 9 (Radyo) - De
mir ve çelik fiatlui üzerincle 
müzakeıatta bulunmak .. 
OD V t' mıaıaldll 



- Türkçe ve Museviler · 

1 
Tuna devletleri antantı Şakiler 

ldarehanemizde çalışan 
Bag Halil, dün bize şu 
garip vak'ayı anlattı: 

Türk dilini aileler· arası:-4 

na sokmalıdır 
-------------- -· 

tahakkuk edecek mi? Fransız silahları 
taşıyorlardı 

"- Akşam üzeri evime 
gitlim ve aile e/radımı te
laş içinde buld11m. Bana: 

Musevi münevverleri~ daliaı 
cezri tedbir.ler almalidırlar -~----------~-~ Pravda gazetesi, B. Stoyadinovi

çin bu işi başaracağını yazıyor 

İstanbul, 9 (Hususi) - Su
riye hududlarında yakalanan 
şakilerin ellerinde Fransız tü
fekleri vardır. Şehit edilen 
Türk kardeşlerimizin cesedle· 
rindeki kurşunların da Fran
sız silahlarından çıktığı tesbit 

- Hazırlan/. 00dediler
garınJan sonra Kemalpa
şaga gol inşaatına gidecek· 
mişsin! 

isminin yazılmasını istemi
yen Musevi münevverlerinden 
bir zat, Musevilerin Türkçe 
konuşmaları lüzumu hakkında 
muharririmize şu beyanatta 

Bu birliği teşkil edenler, .Türk-. 
lük namına takdire şayandul<At: 
Sözlerim, tenkidden ziyade 
ikaz mahiyetindedir. Bu se
beble kimsenin gücenmesini 
asla arzu etmem. Maks~d; her.
şeyden evel samimi olmak ve· 
bu hisle işe sarılar:ık, bizi bir. 
an evel hedefe ulaştıraca1• ~ed
bırleri düşünüp bu tedbirle ... 
tevessül etmektir. 

Belgrad, 9 (Radyo) - Ga· 
zeteler, son Belgrad toplan· 
malan münasebetile uzun ma
kaleler yazmaktadırlar. Pra
Yada gazetesi diyor ki: 

"Son toplantılarda verilen 
kararlar, şüphesiz ki, memnu
niyete şayandır. Yeni kararla, 
eski siyasetten asla dönülme· 
miştir. Bilakis, yeni inkişaflar 

temin edilmiştir. 

Bu içtimalardaki kararlar, 
küçük antantın dağılmak Üzere 
olduğu şayialarına güzel bir 
cevap teşkil etmiştir. 

Yugoslavya barış için çalış· 

İspanyol he)eti 
----.·---

Ankaradan lstan. 
bula döndü 

İstanbul, 9 (Hususi) -Bun· 
dan evel Ankaraya gitmiş olan 
bir ispanya ticaret heyeti, bu· 
gün şehrimize dönmüştür. 

Grev devam ediyor 
Paris, 9 ( Radyo ) - Brest 

havagazı müstahdimininin grevi 
devam etmektedir. Yapılan 
müzakereler bir netice verme· 
miştir. Amele 40 saat mesai 
ve yüzde 12 zamda ısrar et· 
mektcdir. 

Nim grevi de devam etmek· 
tedir, şehir ziyadan mahrum
dur. Bu civarda iki kasaba da 
aynı haldedir. 

Bulgar 
Gazete mürettipleri bel· 

grattan Sofyaya 
döndüler 

Belgrad, 9 (A.A.) - Dört 
gündenberi burada bulunmak· 
ta olan Bulgar gazeteleri mü· 
rettipleri Belgradın büyük ga
zetelerinin idarehanelerini zi· 
Yaret etmişlerdir. 

Mürettipler Belgraddaki 
ikametleri zarfında payitahtın 
büyük gazeteleri tarafından 
Şereflerine veriten ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. Bu zi· 
}'afetler esnasında hararetli 

nutuklar söylenmiş, Yugoslav
}'a ile Bulgaristanı yekdiğerine 
bağlıyan samimi kardeşlik 
rabıtalarından bahsedilmiştir. 

Bulgar mürettipleri dün Bel
Rraddan ayrılmışlar ve Yugos
lavyalı arkadaşları tarafından 

dostça ve kardeşçe uğurlanmış
lardır. 

....................... :. 
ANADOLU 

--·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip ' 'e başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
llınumf neşriyat ve yazı işleri 

"Hidürü : Hamdi ?üzbet Çanı;ar 

İdarehanesi : -

İzmir İkinci Beyler eoka~ı 
C. Halk Partisi binası içinde 

'telgraf: İzmir - ANADOLU 
l'elefon : 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
\>ıllı~ 1200, altı aylığı 700, üç 

aylıAı 500 kuruftur. 
l' •hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur 

tbıtı geçmiı aü:h.Iar 25 kuruıtur. 

maktadır ve biitün gayesi bu
dur. Dün Bulgaristanla, bugün 

İtalya ile anlaşmıştır. Yarın 
da şüphesiz ki, Macaristanla 
anlaşacaktır. 

Vaziyet, yakın bir zamanda 
büyük bir Tuna devletleri 

antantının tahakkkune çalışıldı
ğını göstermektedir. Büyük 
Avrupa d iplomatlarının bu iş 

için sarf ettikleri ve boşa giden 
gayretleri malumdur. Şimdi 

gözler Bay Stoyadinoviçe çev
rilmiştir. Biz, onun bu işte mu
vaffak olı:cağına eminiz. ,, 

B. Metaksas 
ilk fırsatta Ankara. 

ya gelerek 
lstanbul, 9 (Hususi)-Yunan 

Başbakanı general Metaksas, 
ilk fırsatta Ankarayı ziyaret 
edeceğini söylemiştir. 

- Ne münasebeti 

edilmiştir. 
Dige sordum. bulunmuştur: 
- Çünkü gol parasını - f spanyolcayı bırakıp Türk 

K vermemişsin! Hatta, mahal- dilini konuşmak, biz Musevi-
amıilaf lemizde daha başkaları da ler için, ifası biran cvel zaruri 

-----
•• k J • aynı şekilde 'davet edildi. olan bir vazife, eÔS'St ihmal 

muza ere erz Cevabuıi 'aldım. Halbuki,· kabul etmiyen milli bir borçtu,-. 
Ankara, 9 (A. A .) -Buglin ben, yol vergisine oları Dındaşlarımdan birçok mü'· 

Fikret Sılayın Başkanlığında borcumu ödedim. Makbuz nevverlerin hu mevzu etrafın· 
toplanan kamutayda bazı Me- cebimdedir. Haqrel ettim, daki fikirlerini (ANADOLU) 
busların masuniyeti teşriiyele· gidip mahbl le mümessilini da takib ettim ve ediyorum. 
rinin kaldırılmaları hakkındaki gördüm. O da ognı şegi Şimdiye kadar bu fikirlerden 
taleplerin intihab devresi so- tekrarladı: edindiğim kanaat, daha doğ-
nuna bı nıkılmasına ait muhte· _ Pazar günü Namaz- rusu çıkardığım netice şudur: 
lit endimen mazbataları oku- gah karakolunda bulun, Herkes, Türk dilinin bir 
narak tasvib edilmiştı r. gola gideceksin! an evel tamimini ve Muse-

Markez hastanesinin tamiri Dedi. Bu ne haldir? Ver· vilerin, mümkün olduğu kadar 
hususunda 937-938-939 sene- gisini, vaktinden çok eve/ bu giizel dili konuşmalarını 
lerine sari taahhüde girişil- vermiş ben ve benim gibi candan arzu ediyor. Bunun 
mesi hakkındaki kanun verilen vatandaşların kapısına ka- için, alakadarların muntaza· 
bir takrir üzerine sıhhiye en· dar gelerek, bu gibi vazi- nıan çalıştıkları da, hepimizin 
cümenine verilmiş, Evkaf umum getler ihdas etmek doğru bildiği bir hakikattır. Şu ka
müdürlüğü büdçesinde yedi mudur? insan ya parayı dar var ki, bu çalışmanın, da· 
bin liralık münakale yapılması verir, gahud yola gider. ha iyi ve seri neticeler ver
ve 1936 yılı umumi muvaze· Bir koyundan iki deri çık- mesini temin etmek zarureti, 
nesine giren bir kısım daire- k ·ı günden güne hissedilecek de· maz ı ... ,, 
ler büdçelerine 1,210,000 li· Hakikaten, bu muamele receyi bulmuştur. 
ralık munzam tahsisat veril- çok garip olmuştur. Kaldı Ben, birkaç ecnebi tarım ki, 

• mesi ve gene ayni büdçenin ki, Bag Halil, agnı mahal- bundan üç dört yıl evel 
sı sona ermış muhtelif fasıl ve maddeleri / d (D kb izmire geldiklerinde tek kcli-

İngiltere 
Akdeniz ekemonya-

lstanbul, 9 (Hususi) - Ro- arasında 279,774 liranın mü- e e, ibe aşı, Morahane 
mada çıkan (Tribona) gazetesi, nakalesi hakkındaki kanunlar· sokağı) vergisini tediye et- me Türkçe bilmedikleri halde 

Ak İ da kabul Oluı'muştur. miş bazı vatandaşların da bugiin benim kadar Türkçe 
denizde ngiliz ekemonya· • k 

Kamutay Pazartesı· gu··nu" aynı şekilde gola davet onuşabiliyorlar. Halbuki, ta· 
sının sona erdiğini ve bu de· b b 

d 1 toplanacaktır. edildigw ini sö11/emektedir. mamen ya ancı ir memleket· 
niz e ngiltere yerine kaim ;, T Memurlar, yaptıkları talı.- ten ürkiyeye gelmiş bir ec· 
olmağa azmetmiş genç bir Kont cı·ano b. · ı T"" k" d d ğ si/atı lagıkile tesbit etmi- ne 1 1 e ur ıye e o muş ve 
devlet mevcud olduğunu yaz· f k t h d T- k .... 
maktadır. Yaz tatilinden sonra garlar mıl ki, bıı haller a a er ne ense ur çe og· 

vuku buluyor? renmemiş olan bir Musevi 
-Siyasi -maŞahidler Ankaraya gelecek Vazifemize dikkat ede- arasında bir fark olmak lazım 

Tanca meselesileal3kadar Ankara, 9 (A.A.) - Aldı- lim/ .. Çünkü gola gönde- gelmez mi? Buna rağmen, 
oluyorlar. ğımız malumata göre Türkiye- rilmesi icap eden, herhalde Musevilerin yüzde ellisinden 

Roma, 9 ( A.A.) - Havas nin Roma büyük elçisi iadei bu vatandaşlar değildir. fazlası, hala lspanyolca konuş· 
ajansının,, muhabirinden: ziyareti esasen iki hükumet SAPAN makta ve Türkçe bilmtmek 

Siyasi müşahidler bilhassa arasında takarrür etmiş olan - ------ --- - keyfiyetini bir mazeret olarak 
geçenlerde ltalyanlar ile komü- Hariciye Nazırı Kont Cianoyu /damdan kurtuldular serdeylemektedir. 
nistler arasında vukubulan ha- B. M. Meclisi açıldıktan sonra Bir dili bilmemek ayıp de· · Muğla, 9 (Hususi) - Köy· 
diselerden sonra Tanca mes- Sonbahar içinde memleketi · ğildir. Fakat ög" renmek lüzu· ceğizli Sabriyi öldürmekle 
elesile şiddetle alakadar ol- mize gelmek için davete me· 1 munu hissetmemek, affedilmez 

d 1 suçu ve idama mahkum Asım 
maktadırlar. mur e i miştir. f bir kabahattir. Bunu bı' lmi-

1 1 i e Abdullahın nakzen yapılan 
M · t · k ·· ...... ta ya Hariciye Nazırının bu yenlere mu··nasip stırette anla-esagero gaze esı; omu· . t' . k ,A 'h" K son c.luruşmaları geçen cuma 

· · · · T l 1 · zıyare ının at ı tarı 1 ont tabilmek ve icabederse cezr·ı nıst partısının anca şu )C erı c· ·1 ...... , k k .. günü Muğla agy ırceza mahke· 
f d · ıano 1 e goruşu ere ta arrur tedhirler almak ı·çı'n teşkilat tara ın an zaman zaman gız-.-. tt" .1 kt" mesinde yapılmıştır. 

1. b' b J d"l k e ırı ece ır. lazımdır. ıce ır Ü len neşre 1 me le S" ·ı . . ::-, Maznunları sabık Adliye Ve· 
Ö.ld~ğunu k;yd~ttikten ~;:;ra- UVQTl erımız killerinden Mahmud Esad Boz· Ben hatırlarım, birkaç sene 
Şo··yle dı'yor· evel Türkçenin tamimi için · B J• • J / kurd müdafaa ediyor, Manisa .. Garb devletleri mümes· ren ızıye var l ar mahallelerde 4 gezen ve daimi 
·ıı Brendizi, 9 (A.A.)~- Bey· saylavı Refik lnceoğlu da, telkinatta bulunan kollar vardı. 

sı erinin gözleri önünde ve - - - maktul vereselerinin vekili bu· 
bunlardan bazılarının malumatı ,.nelmilel - Roma -;tyarıŞİarına Şimdi bu kollar yoktur. Yok· 

d k lunuyordu. 
tahtında bazı nahoş hadiseler iştirak :e ece olan Türk sü- sa her Musevi Türkçe öğrendi 
hazırlanmaktadır. ,, vari zabitleri bu sabah bu· Bu davayı dinlemek üzere de mi bu gibi tedbirler terk 

l · ı d" B 1 d civar köylerden yüzlerce halk H Bu gazeteye göre, komünist· raya ge mış er ır. aş arın a edildi? iç zannetmem. Bence, 
G 1 Ş msett. b ı k mahkemeye "elmiş rve salonu 1 · T k ler bir hareket komitesi teşkil enera e ın 11 unma · "'" Musevi erın Ür çeye alışma· 

ederek lspanya mümessiline tadır. doldurmuştu. Süngülü jandar· ları için daha çok mesai sarf 

B T f .k, R maların muhafazasında salona alınanacak tedbirlerin bir lis· • ev ı ı üştü etmek lazımdır. Yeni nesil, 
getirilmiş suçlular sap sarı h ı T k 

lesini vermişllerdir. Bu liste tSağdada, oradan da e e ür mekteplerine giden 
ı halde yerlerine geçmişlerdir. kl f 

komünist düşmanı olmaların· Tahrana gidecektir çocu ar, evkalade mi\kcmmel 
Celse açılınca Mahmud Esad b h 

dan şüphe edilen memurların Ankara, 9 (A.A) - Haber ir alde Türkçe konuşurlar. 
Bozkurd, bütün dinleyicileri F k 

azlini, Tanca idaresi şeflerin- aldığımıza göre, Hariciye Ve· a at evlerine gidince, aileler 
ağlatan müdafaasına başladı. 1 

den bazılarının işten l'Zaklaş- kili Doktor Tevfik Rüştü Aras arasında spanyolca konuşul· 
Pek uzun süren müdafaa ne· d 

tırılmasını ve mekteblerle has- Mayıs sonunda Milletler cemi· uğu için bu yavrular da ze· 
ticesindc muhakariıe davayı h 

tanelerde bulunan rahibelerin yeti toplantısına iştirak ettik- irleniyorlar. Bunun için ailc-

h d d h ten sonra iadei ziyaret için karar tefhimi için talik etmişti. ler arasında Türkçe konuşma 
u u aricine çıkarılmalarını B ğd d 'd k d Bugün karar tefhim edilmiş 

Siz de takdir edersiniz ki. 
samimiyet olmasa dünyada hiç 
bir şey olmaz. Samimiyetten 
ari olarak yapılan işlerin öm
rü az olur. Binaenaleyh; Mu· 
sevi mİJnevverlerinin, Türk di· 
lini her Museviye öğretmek ve 
bu hu~usta cezri tedbirler al· 
mak için elbirliğile daha ge· 
niş mikyasta faaliyete geçme
leri lazımgeldiği kanaatin· 
deyim." 
-----------
uydurma haberler 
Moskovada temizleme 

ameliyesi devam 
ediyor •• 

Paris, 9 (A.A.} - Petit Pa
risien gazete!-=i Moskova muha· 
birinden aldığı aşağıdaki tel· 
grafı neşrediyor: 

Yagodanın düşmesi üzerine 
yabancı memleketlerde bir sü· 
rü yalan ve yanlış haberlerin 
ve şayiaların ortaya çıkması 

pek tabiiydi. Bu haber ve şa· 
yialara kat'iyen inanılmamah
dır. Moskova tam surette sü· 
kun içindedir. Hiçbir kanşık
lık vukua gelmemiş, hiçbir 
barikad vücude getirilmemiş 
ve kızıl ordu ile Gepuenin 
hususi kıtaları arasında hiçbir 
çarpışma olmamıştır. Halen 
dahiliye komiseri İejovun ener
jik idaresi altında Gepeuda 
aman vermez bir temizlik ya· 
pılmaktadır. Hükumet vaziyete 
hakimdir. Diğer taraftan aynı 
gazetenin Riga muhabiri de 
gazetesine şu telgarafı yolla
mıştır: 

"Burada dönen şayialara gö· 
re Gepeuda yapılmakta olan 
temizleme ameliyesi netice· 
sinde tevkif edilen Gepeu 
memurlımmrı sayısı takril,en 
300 dür.,, 

Prens Pol 
Gelecek sene Praga 

gidecektir. 

Prag, 9 ( Radyo ) - Baş· 
vekil B. Milan Hodzamn, son 
Viyana ziyaretinde Habsburg 
prenslerinden birisile müza
keratta bulunduğu hakkındaki 
haberler katiyyen yalandır. 

Yugoslavya naibi hükumeti 
Prens Polun Prağ seyahati 
ancak gelecek sene iptida
larında vukua gelecektir. 

TAKVİM 
Rumi - 1353 ı Arabi. l 356 

Mart 28 tubarreoı :28 derpiş eylemektedir. a a a gı ece ve ora an keyfiyetinin esaslı surette ta· 
T h maznunların beraat ettikleri 

P a rana geçecektir. hakkuk ettirilmesi şarttır. N ı· SA N renseslerin T f'k R" ·· A T bildirilmiştir. 
ev ı uştu rasın em· Türkçe konuşmak istiyoruz, ~l 

10 yıldönümü muz iptidalarında Moskovayı Bay Mussolini demekle Türk dilinin tamimi 1 
9 
J Belgrad, 9 (A.A.) _ Gaze- ziyaret edeceği de haber alın· Fahri profesör oldu için çalışmak arasında fark 

teler; Prens Pol ile Prenses mıştır. Roma, 9 (Radyo) - Lozan vardır. istemek başka, yap· 7 7 
Olganın kızları Prenses Eliza- Bay Abidin üniversitesine mensup bir he· mak ve yapmağı azmetmek C t • 
bethin doğumunun yıl<lönü- istanbul, 9 (Hususi) - Bi- yet Romaya gelmiş, B. Mus· büsbütün başkadır. - Umar eSI i 
münü dün Blanc Dedinje sa- rinci umumi müfettiş Bay solini tarafından kabul edil· ( Tiirk' Kültür Birliği ) nin IEvkat Ezan \'a&at ~at Ezan Yasat 

rayında pek samimi bir su- Abidin Ôzmenin başka bir miştir.- Heyet reisi, B. Musso· şimdiye kadar göstermiş ol- Günf'~ 10,48 5,2Qakoam 12 18,42 
ANADOLU MATBAASINDA rette tes'id edilmiş olduğunu yere tayin edileceği hakkında- liniye fahri profesörlük vesı- duğu büyük gayret ve mesa- oğle 5,33 12,15 yataı l,35 20.17 
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Asilerin tebliğlerine göre ~ 

Mo . ordular. yeniden iki J 
mevki daha almışlar 

Bask tayyare teşkilatı yeni kuv
vetlerle takviye edilmiştir 

Paris, 9 (Radyo) - Fransız Snal mıntakasında cumhu-
hükumeti, ltalyan ve Alman riyet tayyareleri Valladolid is-
matbuatının ispanyaya yardım tasyonile Aviladaki asi mevzi-
hakkındakilncşriyatını tekzib et· lerini bombardıman etmiş· 
miştir. Jerdir. 

Kraliyet taraftarı gazeteler Cenup mıntakasında cumhu· 
bilakis Fransanı n ispanyaya riyet tayyareleri Santa Maria 
silah ve mühimmat gönderdi- De La Cabeza ile Penarroya 
ğini yazmaktadırlar. cephesinde tahşid edilen asi 

Sa!amanka, 9 ( Radyo ) - noktaları bombardıman etmiş-
Asilerin resmi tebliği: !erdir. Bundan maada bu tay-

Grenava cephesinde bir mi- yareler Toledonun askeri mer-
lis taarruzu püskürtülmüştür. kezleriııi dt! bombardıman ede-
Mılislcr 550 maktul vermiş· rek büyük hasarat ika etmiş· 
lerdir. !erdir. 

150 milis siliihlarile asilere Aragon cephesinde Huesca 
iltihak etmişlerdir. mıntakasında cumhuriyet kıta· 

Salamanka, 9 (Radyo) - ları Huescnya hakim olan 
Biskay cephesinden bildiri- sırtları i~gal ederek asilerin 
liyor: bütün mukabil taarruzlarını 

General Mola ordusu Gol- tardetmişlerdir. 
do ve Azalda mevkilerini iş· Londra, 9 (A.A.) - lspan-
gal etmiştir. yol diplomasi mahafili İspan-

Asi tayyareler Bilbao tay· yol cumhuriyet hükumetinin 
yare karargahını bombalamış- askeri vaziyetinin müsaid ol-
lardır. masına rağmen maddi müş-

Salamanka, 9 ( Radyo ) - küller dolayısile Madride dön· 
Mücadele Bask cephesinde mcsi ihtimalinin mevsimsiz 
bütün şiddetile devam etmek- olduğunu beyan etmektedir. 

Hırsızlık 
Karşıyakada Gündüz soka

ğında Mehmed oğlu Osmanın 
evine giren ve 22 lira çalan 
sabıkalılardan Seyfullah yaka
lanmıştır. 

birlbirlerine girmişler 
Gazi bulvarında makarna 

fabrikasında çalışan Mustafa 
oğlu Talat, Selim oğlu lbra
him, Mesud oğlu Hamdi, iş 
meselesinden kavga etmişler 
ve biribirlerini dövmürlerdir. 

Tabanca taşıyanlar 
Yapılan silah araştırmasında, 

Ömer oğlu Recebde bir kama, 
Ali oğlu Rağıpta bir tabanca, 
Eyüp oğlu Kamil ve Halil 
oğlu Ramazanın Üzerlerinde de 
birer bıçak bulunarak musa-
dere edilmiştir. • 

Kömür kaçakçıh!)ı 
Turanda seyyar kömürcü 

Reşadın, ruhsatsız olarak altı 
çuval kömür sattığı görülerek 
yakalanmış ve kömürler mu
sadere edilmiştir. 

Yaralama 
Gaziler caddesinde manav 

Muhuddin oğlu Hasanın, Mu· 
ammer adında biri tarafındar: 
bıçakla yaralandığı, fakat ma
navın şikayette bulunmadığı 
zabıtaca haber alınmış ve tah· 
ki kata haşlanmıştır. 

Suriye .Başvekili 
Baş.bakammıza telgrafla 

teşekkUr etti 
Ankara, 9 (A. A.) - Baş

vekil f smet lnönii ile Suriye 
Başvekili Mardan Bey arasın
da aşa§-ıdakj telgraflar teati 
olunmuştur: 

Ekselans ismet lnönü. 
Başvekil. 

Ankara 
Suriyeyc seyahatinde müs· 

tacel bir surette durmadan 
devam eden Suriye heyeti ken
disine karşı gösterilen hüsnü 
kabulden dolayı en hkr teşek· 
~ürlerinin kabulünü ekselansı
nızdan rica eder. 

Heyet, saadet ve refah te
menni ettiğimİ7. büyük komşu 
ve dostumuz Türkiyeyi sureti 
hususiyede ziyaret şeref ine na· 
iliyet için en yakın fırsattan 
istifadeyi ümit eylemektedir. 

Mardan Bey 
Ekselans Mardan Bey. 
Başvekil. 

Şam 
6 Nisan tarihli telgraflarında 

ifade buyurdukları hissiyattan 
dolayı ekselansınıza en har 
teşekkürleı imi bildirir ve eksc
lansımzla Ti.irkiyedc göri.iş· 
mekten bahtiyarlık hissedece
ğimi arzederim. 

Dost Suriye devletinin dai· 
mi saadet ve refahını temenni 
eylerim. 

ismet İnönü 
tedir. Baradanın işgalinden Kabine erkanından birçoğu- v · E k f d 
sonra asiler harekatında daha nun Madridde bulunmak su· z enı V a mü ürüıHariciye Veki/imizle 
fazla kolaylık elde etmişlerdir. retilc esasen hükumetin mev- . lstanbul, ?. ~. H.~s~si) -. iz. Mısır Hariciye Nazırı ara-

Bay Eden 
Ve Bay Şaht BrUksele 

gidjyorlar 
Brüksel, 9 (A.A.) - H:.:ber 

alındığına göre, lngiliz Hari- Bu akşamki program 
ciye Naz1rı B. Edenin Brük- lstanbul radyosu 
seli ziyareti 25 nisana doğru 12,30 Türk musikisi, 12,50 
vukubulacaktır. havadisler, 13,05 muhtelif par-

Belçika siyasi mehafilinde çalar (plakla) 
söylendiğine göre, Belçikanın 18,30 Dans musikisi, 19 
beynelmilel vaziyetini tesbit operet, 20 Türk musiki heyeti. 
edecek olan mektupları te&ti 20,30 Arapça söylev Ömer 
için Fransız, İngiliz ve Belçi- Rıza tarafından, 20,45 Türk 
ka hükumetleri Bay Edenin musikisi Cemal Kamil ve arka· 
Brükseli ziyaret etmesini bek- daşları, 21, 15 stüdyo orkes-

liyorlar. trası, 22, 10 Ajans ve Borsci 
Diğer taraftan Alman Eko· haberleri, 22,30 sololar. 

nomi Bakanı B. Şaht ta Sürük· Belgrad radyosunda 
sele nisanın 13 ünde gele- lnönü gecesi 

cektir. 48, 19 Metrelik kısa dalgalı 
Londra, 9 (A.A.) - Hari- Belgrad radyosu, Başvekilimiz 

ciye Bakanlığından tebliğ olun- General ismet lnönünün Bel· 
duğuna göre, Belçika hükii- gradı ziyareti münasebetile 
metinin daveti üzerine B. Eden saat 7,30 da "lnönü geceleri,, 
bu ayın sonlarına doğru kısa hazırlamıştır. 12 Nisanda Fran-
bir ziyarette bulunmak mak· sızca, 13 Nisanda İngilizce, 
sadile Belçikaya gidecek, bu 14 Nisanda Türkçe konferans-
fırsattan istifade ederek Bay Iar verilecek Başvekilimizin 
Eden geçen sene lngiltereye hayatı ve mesaisi anlatılacaktır' 
yaptıkları ziyaretlerde Van • • •-----

Zcland ve Spaakla yaptığı şahsi Reksistler 
temasları yeniliyecektir. Hiçbir zaman Krala aleyh· 

Royter Ajansının öğrendi- tarhk yapmadılar. 
ğine göre, B. Eden Brükselde Brüksel, 9 (A.A.) - Saray-
hiçbir müzakerede bulunmı· dan neşredilen bir nota Rek-
yacaktır. Maamafih günlük sistlerle Flaman Nasyonalistler 
meseleler hakkında faydalı arasında husule gelen itilaftan 
noktai nazar teatileri yapa· Kralın haberdar olduğu ve 

caktır. itilafı tasvib ettiği hakkında 
BrübeJ, 9 (A.A.) - Bay dün dağıtılan risaleleri kat'iy-

Eden 25 nisanda buraya ge· yetle tekzib eylemektedir. 
lecek ve 27 nisanda Londra· Leon Degrellein naşiri ef· 

Basklar şecaat ve inndla mu· cudiyetini payitahtta idame mır Evkaf mudurluğune Edırne stnda çekilen telgraflar. 
kavemet etmektedirler. etmekte o1dukları tasrih olun· ev~af. ~üdürü Bay Esad tayin Ankara, 9 (A .. ,,) - Tür- • 

Miralay Aydalko, Bask tay· maktadır. edılmıştır. kiye ile Mısır arasında dost- f ngiftere • Amerika 
ya dönecektir. karı olan Pays Reel gazete· 

sinde bu ris l ·lerden haber· 

yare teşkilatını yeni tayyare Londra, 9 (A.A.} .- Pala- - luk ve ikamet muahedelcrile Hava seferleri 
D M lu mıntakasında muvaffakıyetli 

filolarile takviye etmiştir. ma e ajorgueden bildiril- tabiiyet mukaHlenamesiııin im- Vaşington, 8 (A.A.) - Ti-
d · F k k bir ileri yürüyüşü yapmışlardır. 

Londra, 9 (Radya)-Adenıi iğine göre ran o hü umeti zası nıünasebetile Hariciye Ve- caret na1ırı vekili Johnson şu 
· Bundan makaad düşmanın ha- b 

müdahale komitesinin içtimaı lngiliz Gallan muhribinin Fran- kili Dr. Bay Tevfik Rüştü Aras eyanatta bulunmuştur: 
reket noktası tesisinden me- · 

hakkında henüz bir tarih te·· tayyareleri tarafmdan bombar- ile Mısır Hariciye Nazırı ara- lngiltere ile Amerika 
.. j netmektir. 

bit edilmemiştir. dımanı dolayısile ngiltere hü- sında aşağıdaki telgraflar teati arasında Transatlantik hava 
Viktorya, 9 (Radyo) kumetine teessürlerini bildir- Madrid, 9 (A.A.) - Hava· olunmuştur: servisi hakkındaki diplomatik 

Havas Ajansı bildiriyor: miştir. ların açık olması <lolayısile Ekselans Rüştü Aras anlaşmalar tesbit edilmiş ve 
Asiler havaların iyiliğinden Hadiseden sonaa Valansiya- cumhuriyetçi hava kuvvetleri Hariciye Vekili Ankara lngiltcre, Kanada ve ı rlanda 

istifade ederek Bilbao üzerine ya hareket etmek etmek em· asilerin gerilerinde faaliyetle- İmzalanmış bulunan dostluk ile nihai mukaveleler yapıl-
taarruzlarına devam etmekte· rini alan fngiliz kruvazörü rini arttırmışlardır. Toledoda ve ikamet nıuahedelerile tabi- nııştır. Çok yakında tecrübe 
dirler. Shropehirein kaptanına Yalan- birçok askeri merkezler bom· iyet mukavelenamesi memle- seferlerine başlanacaktır. 

Asiler, bugün işgal ettik- siya ile Alicante arasında tak-
1 
bardıman edilmiş ve umumi ketlerimizi biribiıine bağlıyan gönderdiğiniz ~'-st_a_n_e_t-el-g-ra_f __ 

Jeri yerlerin tahkimi için dur- riben Gallant muhribinin l om· 1 karargahın bulunduğu baş pes- itimatlı münasebetlerin deva- tan dolayı ekselansınıza hara· 
mu.şiardır. Buna mukabil şid- bardıman edildiği noktada bir hü·

1 
koposluk binasına bir bomba mının bir bürhanı ve ·Türkiye retle teşekkür ederim. Bu mu· 

detli topçu ateşi ve tayyare kiiınet gemisi görüldüğünün ihbar isabet etmiştir. Birkaç kışla ile Mısır arasındaki an'anevi ahedelerin akdi memleketleri-
faaliyeti olmuştur. Tayyareler edilmiş olması dolayısile böy- da tahrip olunmuştur. Hasar dostlukla kültür ve ticaret mü- miz arasında mevcud olmaktan 

birçok yerlerde yangınlar ç1 · le bir yanlışlık vuku bulduğu mühimdir. nasebetlerinin inkişafının emin hali kalmamış an' an evi dostlu-
karmışlardır. izah edilmiştir. Bir keşif hava filosu mer- bir rehinesini teşkil eylemek· ğun bir ifadesidir. Ve iki mem-

dar olmadığını beyan etmiş, 
Reksistlerin hiçbir zaman Kral 
aleyhtarı olmadıklarını ve Bel· 
çika efkarı umumiyesinin Krala 
parti mücadelelerinin fevkinde 
görmek istediğini ilave etmiştir. 

Bay T ataresko 
Birinciteşrinde Anka

rc:y a gidecek 
Ankara, 9 (AA.) - Öğren· 

diğimize göre, RomAnya Baş
vekili Bay Tatareskonun An· 
karayı ziyareti tarihi 29 Teş· 
rinievel olarak tesbit edilmiştir. 

Başvekil f smet İnönü ile 
Hariciye Vekili Doktor Arasın 
Bükreşe iadei ziyaretleri Bay 
Tatareskonun Ankarayı ziya· 
reti esnasında lesbit oluna· 

Madrid, 9 ( A.A.) - Hii- Madrid, 9 (A.A.) - Cum- kez mıntakası ve hükumet tedir. Bu hissiyatla mütehassis leket arasındaki dostane ve 
kumet milisleri geniş bir sa- huriyetçiler Ratramadur yolu merkezi üzerinde uçuşlar ya· bulunarak ekselansınıza en sa· kültür münasebetleri ve ticaret Alman 
hada düşman cephesini yara- boyunca asilerin hatlarını ge· parak düşmanın muhtemel bir mimi tebriklerimi yollar ve münasebetlerinin inkişafına me· 

caktır. 

rak Estramaduıe yolu istika- niş bir salıada yararak 300 hava taarruzunu tarassut ey- yüksek hürmetlerimin kabulünü sud bir surette yardım ede- iş cephesi şefi Romada 
metinde ilerlemektedirler. metre ilerlenıişlerdir. Taarruz !emiştir. rica eylerim. cektir. Venedik, 9 {Radyo) - Al· 

Üniversite mahallesi mınta· tankların yardımile başlamış- Bilbao, 9 (A.A.) - Bilbao Hariciye Nazırı Ekselansınızın çalışmalarının man iş cephesi şefi doktor 
kasında asiler bir huruç hare · tır. Bu yarma hareketi bilhas- radyosunun bildirdiğine göre, Vasıf Boltras Chali Montrö konferansında pek ya- Bay Ley ve maiyeti erkanı, 
keline teşebbüs ederek iki sa· sa ileride yapılacak taaarruzu asi Almirante Cervera kruv· Eksdans Vasıf Boltras Chali kında muvaffakıyetle tetevvüç belediyenin verdiği ziyafette 
at kadar cumhuriyetçilerin hat- hazırlamak ve cumhuriyetçile- vazörü Santanderde Pontarona Hariciye Nazın Montrö etmesini görmeyi bütün kal· hazır bulunmuşlardır. Ziyafet· 
!arını zorlamışlardır. Şiddetli rin mevzilerini düzeltmek iti- giden yolu ve diğer birkaç Dostluk ve ikamet muahe- bimle temenni eder ve yüksek ten sonra Venedik fabrikala· 
bir mania ateşi asilerin bu te- barile çok mühimdir. yeri bombardıman etmiş ise delerile tabiiyet mukavelena- hürmetlerimin: kabulünü rica rını gezmişlerdir. Heyet bugün 
şebbüsiine mani olmuştur. Cumhuriyetçiler Endülüs yo- de hiçbir hasar yapamamıştır. mesının imzası ınünasebetile eylerim. Rüştü Aras tayyare ile Milanoya gitmiştir. 
----=~ ............. m. ... 11m ................................................................................................................. .,, 

cede kuvvetlendiniz mi? karak: 

Diye sordu. - Saat tam yedi. Şimdi 
- Evet madmazel, fakat ne yapacağız? 

hi'ıla karnım açtır; tamamıle Diye sordu. 
doymuş değilim. Emniyet al- Blanden evvela Piyerin, 
tına girdiğimiz anda bana sonra da yüzba~ının yüzöne 
verile.cek yiyecetiniz var mı? baktı, birinden karar, .!iğe-

- Evet vsrl rinden de hareket ve f aaliyct 
- Şu halde hemen ağaca emri bekliyordu. 

tırmanahm. - 4 -

l
---~ l Fransız benim çok canımı 48 saat mühlet te 3 haziran 

ti· ı ı aA 'n 1 n Def,. n es,. sıkıyor. Bunların bize hadden cuma gününe kadardı. Bu 
fazla zararı dokunacağını sa- mühletin hitamında kendisine 
nıyorum. Bunların şatoya ka· iki Fransızın vücudunun teslim 
dar girmelerinin sebep ve edileceği de doktor Bilze te· 
saiki ne olursa olsun bunla- lefonla haber verildi. 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
rm fenalığmın önüne geçmeğe * * * 
mecburuz. Eğer, gizli memur Doktor Bilz, orta boylu, 40 
ve casus iseler, yüzde yüz bir yaşlarında, esmer, matruş su-
hakla kendilerini imha edebi· ratlı fakat çok zeki bir c.dam-
liriz. Piyeri elde ettiğimiz za· dı. Vakıa, Trolveş şato~unda 
man bu ciheti kolayca anlı bir muhafız zabit ile bir oda 
yacağız. Üçer saatlik aralıkla hizmetçisinden doğmuş, ana 
biribirini takip edecek işkence ve babası da ölmüş olmakla 
ve suallerimiz bu iki F ransızı beraber, fevkalt\de zekavete 
söyletecektir. Bundan sonra, sahip olmuş, yirmi yaşından 
itiraf etmiş veya etmemiş de otozbeş yaşına kadar Layipzig· 

Tarihe mUstenid zabıta romanı 

51 

Bir an sonra, iki delikanlı Dr. Bilzın ihtirası olsalar, iki Fransızı doktor de tahsil ile meşgul olmuştu; 
ve genç kız beş metre kadar 1 haziran çarşamba günü, Bilzc teslim ve tcrkcdeceğiz. bu müddet arasında Londı a 
yüksek bir ağaca tırmandılar Piyer Malenin kararı anlaşıl- Büllin bunlar 48 :.ıaat içinde ve Parise de gitmiş, orada <la 
ve sık yapraklar arasında giz- dıktan sonra Kont dö Trolveş behemehal yapılmış olacaktır. irfanına birçok yeni kısımlar 

vakit T rolveşe davet ve şim
diki hizmetine tayin edilmişti. 
Bu adamın tıp, teşrih ve kim
yadaki kudreti harikulade 
idi. 

Bu adamın ilmi ve fenni 
kudretinin bu kadar artması
,,ın hususi bir sebebi vardı. 
Arzın hiçbir yerinde, hiçbir 
doktor ve operatöre nasib 
olmıyan bir serbesti ile canlı 
insanlar üzerinde de istediği 
teşrih tecrübesi yapabilirdi! 
Başka yerlerde fare veya 
kobaylar Üzerinde yapılan tec
rübeleri, doktor Bilz bu şato· 
da insanlar üzerine tatbik 
ederdi. 

vardı. 

Bu ihtiras bir iki günden 
beri azami haddini bulmuştu. 

Bunun da sebebi Gizelin 
Vikont Ploç ile evlenmesi ta· 
rıhinin tesbit edilmiş olması 
idi. 

Or. bu vaziyet karşısında 
çok muslarib idi; zihninde 
tasarlanmış bir plan vardı; 
fakat bu planı tatbik etmek 
bir mesele idi. 

Doktor, hergün madmaıel 
Gizeli ziyaret ve muayene 
ederdi. Fakat bu ı.iyaretlerde 
mahud iri yarı mürebbiye 
Alfre<la da beraber bulunur
du. Bu bir hafta içinde Gi· 
zelin, doktordan başka bir 
erkek iÖrmesine ve biran iç.İll 
dışarı çıkmasına bu eski şato• 

lendil••M> kardeşine: 
ş "' c""'f>lfclenoıre sahıfde T 1 avsıyc e<ıerız. 

Kont bu emri, 1 haziran ilave etmiş idi. 
r teıa1a ean n ou Ziyaretin ı yorum. 

Bu kıı klık doktor, kendisini 
tamamen fenne hasretmiş gö· 
rünüyordu. Fakat doktorun 
kalbinde yalnız ma- mın an'anesi mani idi. 

i' 
ç 

&' 
}' 
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MAHKEMELERDE rii:;!fl~ Berlinle Prag arasında 
Aile evinde aile ~ anlaşmak fikri 

Japon tayyareşİJ ----·---
90 saatte Tok:Yada.1'ı 

---------

Gebe 

geçimsizliği 
~~-~----~ 

olan kadının karnına 
vurulmuş 

Kükürt yağıyor 
Birkaç gün evel düşen yağ· 

mur, mevzu kıtlığinda, bi:ı ga· 
zetecilere sermaye oldu. Sular 
kuruduktan sonra taşların ayak 

Yugoslavya, müttefiklerine karşı olan ta. 
ahhüdlerine daima sadık kalmıştır 

Londraya vardı 
Roma, 9 (Radyo) - '(ok-. 

yoda çıkan Asaki gazetesinin, 
u Alla hm Rüzgarı" adlı tayya·. 
resi bu sabah Romeya v~ıJ 
olmuş ve Japon sefiri tarafın•. 
karşılanmıştır. Japon t4yy.are· 
cisi şerefine dostane tezahürat 
yapılmış ve tayyare sa-.t 10,SS, 
de Parise hareket etmiştir. 

sopa ile 
ık. d basmıyan kısımlannda ince ve 
ıçc~melikte Karaman so· u, raporda Hayriyenin ço· 

L kükürte benziyen bir tabaka 
qğında aile evinde oturan cuğunu düşürdüğü yazılı idi. 
lbrahim karısı Bayan Hayri· Müddeiumuminin iddiasını belirdi. Uzun uzadıya düşün· 

· ·ı d" k h d meğe ve hafızamızdaki eski Yeyı sopa ı e overe ra min- ser etmesi ıçın muhakeme 
d malumatın yapraklarını çevir· 

eki dört ayhk çocuğunun düş- başka güne bırakıldı. 
mt·ğe liizum görmeden, "kü-

~esine sebebiyet vermekle Polis Fatmanm ölUmU 
kürt yağmuru,. diye yazdık .. 

rnaznun Mustafa kızı Bayan Menemen kazasında polis 
~· Arkasından eğlence de baş· 
ıvıelahatin muhakemesine dün Fatma adında ihtiyar bir ka-
;şehrimiz Ağırceza mahkeme· dını döverek ölümüne sebebi- ladı .. 

· - Oh oh, dediler, bağcıya 
sınde başlanmıştır. yet vermekle maznun Dedebaşı 

B gün doğuyor. Tabiat, bağc yı 
ayan Hayriye, vak'a giinü köyü imamı Mustafanm muha-

,.. masraftan kurtaracak.. Bir de 
aile ~vi sahibinin gelerek Ba: kemesinc dün şehrimiz Ağır-

bağ budamasını yap ıveı se ta-
yan Melahatın odasındaki ki- ceza mahkemesinde devam 
~ marn!. 
ıidi kurcaladığım .söylemiş, bu edilmiştir. Bu celsede maznu-
h Fakat daha ertesi gün kim-

areketin kendisi tarafından nun vt:kili, müdafaasını yapa-
yagerlerimizden biri telefonu 

Yapıldığını sanan Melahatin caktı, fakat polis Fatmanın; 
b. açtı: 
ır sopa ile üzerine hücum Dedebaşı köyüne imam Musta-

- Yahu ·dedi- bu nesne, 
ettiğini, dövdüğünü ve dört famn evine geldiği vakit ken-

kükürt değil, çam ağaçlarının 
aylık çocuğunun ölümüne se· disine bakılmak şartile Mus-
b b çiçeklerinin rüzgarla uçması 

e iyet verdiğini anlatmıştır. tafaya Menemen kazasının Se· 

-------
Belgrad, 9 (A.A.) - Yarı 

resmi Vreme gazetesi Çekos· 
lovakya reisicumhuru Dr. Be· 
nesin Belgrad ziyaretine tah· 
sis ettiği bir başmakalesinde 
ezcümle diyor ki: 

"Yugoslavyanın müttefikle· 
rine karşı olan taahhüdlerine 
tam surette sadık kaldığı bu 
münasebetle bir kere daha 
teeyyüd etmiştir. Bu hususta 
Yugoslavya en ufak bir tariz· 
de dahi bulunulamaz. Yugos-

lavyanın kendi hududlarında 
sulh ve sükun tesis etmesi is~ 

anane\ i co ıtluklarına karşı söz 
tutmamak mahiyetinde tef si r 
edilemez. 

Berlin ile Prag arasında 
müzakereler açmak fikri Bel
gradda mantıki bir iş telakki 
olunmuştur. Bundan başka 

şurasını söyliyelim ki, doktor 
Benes Belgracida demokrasi 
cebhesinin bir mümessili ola
rak değil fak at kardeş bir 
milletin ıefi olarak selimlan· 
mıştır. 

Fransız Başvekili Bay Blu
mun gazetesi olan Populairein 
Avrupayı biribirine muhalif iki 
cepheye ayırmak hususunda 

tatbik ettiği metod sulha yar· 
dıın etmemekte fakat bılakis 
harbe müncer olabilen bir 

metoddur. Yugoslavya hiçbir 
zaman böyle bir sergüzeşt si
yasetine katılmıyacaktır. Dok
tor Benesin ziyareti münase
betile esasen şurası da teyid 
edilmiştir ki birkaç gün evel 
küçük antant konferansı esna· 
sında alınan kararlar hale ye· 
gane mutabık olan kararlardır. 

M ve yagmurln yere düşmesidir. 
aznun Melahat ise: yid Nasrullah mahallesinde bir H k f 

(Gubarı tali') 'apon arbı·ye ItAüstemle e er - Ben bunu dövmedim. ev hediye edeceğini söyledi· Jı ır.ı 
B Biz de bunu hatırlamıştık N 

ana sövdü, ben de cevab ğini, bir de 350 liralık sened azırı mü teşarı 
d amma, iş işten geçmişti. Ar-

Ver im. Ağız kavgası yaptık. verdiğini söylemiş ve demiş· kasından bı'r telefon daha·. o·kk t b' H' d -k---... 
Dedi. Şahid Bekir karısı tir ki: 1 a 8 şayan ır m ongresı ıçm 

b - Ben, Ali Şefik. Burası söylev verdi ne diyor 
0 ayan Zehra dinlendi ve de· - Polis Fatmanın bu vadi 
dl. k' I k Sarayköy kükürt şirketi.. Tokyo, 9 (A. A.) - Har- Londra, 9 (A.A.) - Müs-

ı: üzerine onu evine a an müe .• 
B k d - Buyurun, hayrola!. biye Nazın Bay Sugiyama 600 temleke müsteşarı Butler avam 

- en çamaşır yı ıyor um. kilim, uzun zaman bakmıştır. 
""! - Nasıl, escrımızı beğen- zabitten mürekkep bir dinle- k d · · · · · · 
l'\I e evinde bir şamata oldu, Halbuki sened (kabili tediye) ·amarasın a 1ş partısmın reısı 
k diniz mi? yici kitlesine hitaben bir kere A l · b oşup baktım, bu Melahat, olmıyan nevidendi. Bunu mü- t eenm ir sualine cevap 
LJ - Hangi eseri? daha Japonya ile komşuları k H d k f 
ı-ıayriyeyi yüzüstü yere yatır- ekkilim bilmiyordu. Vadettiği verere in on eransının - Canım, şu kükürt yağ· arasındaki mür:asebetlerde mev-
tnış, elindeki bir metre uzun· evi de tapuda torunları na· hükumet ile teşriki mesaide 1 murunu cut gerginliği mevzubahs et· 
Uğun da bir sopa il ..: dövü- mına ferağ muamelesini intaç _ E·, ne olmuş, bunun 81•• bulunmaktan imtinaı üzerine miş \.e demiştir ki: 

Yordu. Hayriye de kuşlar gibi ederek imamın evine gelmişti. zı'nlc mu··nasebet"ı ne?. . V . . "dd' . . hasıl olan vaziyete karşı in· ,. - azıyetın cı ıyetını gör-
Çı~ırıyordu. Hemen aralarına Bunu şimdi tesbit etmiş bulu· _ Daha ne olsun, kükürt b gilterenin na!ıl bir hattı ha-
~irdim, ayırdım, Hayriyeyi B tl .. kk'I' mıyen azı Japon mehafili k b 

nuyoruz. u sure e mue ı ım tulumbalarını havaya çevirdik. hala mevcuttur. Bütün askeri re et takip edeceğini tes it 
Yerden kaldırıp kurtardım. aldatılmıştır. Müdafaa hakkı· S k k l b L k 1 eylrmiştir. 

Mela"hat, bu vak'adan sonra 1 h tu um ayı, sıdı tu um- kuvvetlerin birliği icabetmek-
•\ mıza taalluku itibarile bu se· b A k d d Butler demiştir lci: Sokağa çıktı ve: ayı.. r asın an a yağmur tedir. Memleketin bütün gelir-

ned hakkında icradan, evin d" .. Jerı" nı' seferber etmek ve sı'ln .. lı- "Valiler ana yasanın kendi-
- lştel deli Melahat böyle uşuncc ... ferağ muamelesi hakkında da - Müsaade edin de ben !anmayı tamamlamak için hü· !erine verdiği hususi salahi-

Yapar. tapu dairesinden sorulsun. tamlıyayım: kümct ile milletin işbirliği de yelleri kullanmak vadinde 
Diye bağırdı. Hayriye, dört Mahkeme, müdafaaya taal· Evet arkasından yağmur dü· lazımdır. Islahat ise mecburi bulunamazlardı. Herhalde bu 

aylık gebe idi. Benden limon liiku sebebile bu dileği kabul şünce, haydi hoooooop, kü- bir vaziyettedir. talebi yaparken Hind kongre· 
'-'c sai,e alırdı, onun için ge· etmiş, muahakeme başka bir kürtler yere değil mi?. !eri reislerinin bunun ne ka· 
bcliğinden haberdar idim ve güne talik edilmiştir. - Evet, ta kendisi!. Taş yağmuru, kurbağa, Kan dar şümullü birşey olduğunu 
başnah~od"ylembişti. 

1 
k Nakz karart geldi - Tebrik ederiz. Kükürtü- yağmuru nasıl oluyormuş'? düşünmemişlerdir. Ve ihtimalki 

a 1 in u söz eı ine arşı nüzün çok güzel olduğunu bi· Yalnız biz gazeteciler değil, ortada bir suitefehhüm var-
ile diyeceği maznun Melahata Eski fuar sahası civarında lirdik. Fakat bu icadı, bu hü- efkarı umumiye de mevzu bul· dır. Eğer valiler bu vaidde 
soruldu, Melahat: eczacı Bay Mehmedi kıskanç· neri işitmemiştik.. muştu .. Anlatan anlatana!.. bulunmağa muvafakat etmiş 

Tayyare Parise saat t5 d~ 
varmış ve orada biraz kal ... 
dıktan sonra Londraya hare ... 
ket etmiş ve 16.25 de Lon~ 
drsya vaı mıştır. 

Bu suretle Tokyo· Londra 
seferi 1K> saatten az bir za· 
man içinde yapılmıştır. 

Japon tayyaresi, Londrada 
büyük tezahüratla karşılan· 
mıştır. Pilotlar hertaraftan 
tebrik telgrafları alıyorlar. 

Asaki Japon gazetesi, tay· 
yare ile lngiliz milletine se
lamlarını göndermiştir. 

B. Darati 
Macaristanm kin besle· 

mediQini söylüyor .. 
Peşte, 9 (Radyo) - Bay 

Darati, bugün beyanatta bulu
narak: 

"Hüsnüniyet ve iyi bir teş
rikimesaile ekalliyetler mesele· 
sinin halli ve bu sayede Ma· 
caristanın komşularile dostlu· 
ğunun artması' mümkiindür. 
Çünkü Macaristan hiçbir dev
letin düşmanı değildir ve kin 
beslememektedir . ., demiştir. 

Romanya 

lltalyadan tamamiyeti mUlki· 
yesinin tekeffUILlnll istiyor 

Paris, 9 (Radyo) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Romanya kralı Karol, Bük
reşte ltalya sefirile mülakatta 
bulunmuştur. Bu miilakatm si
yasi bir mahiyeti haiz olr1 ığu 

söylenmektedir. 
Bu rivayet şimdilik mevsim

sizdir. Bununla beraber, Ro· 
manya, tamamiyeti mülkiy~
sinin İtalya tarafın~an da te· 

h - Bu kadın yalancı şa- lık yüzünden öldürmekle maz· Muhavere burada bittikten Çamların ve rüzgarla yağ · olsalardı Hindistana aid ka-
ittir. Söylediklerini kabul et- nun Arifin İzmir Ağırceza sonra Amerikada bulutları da- murun clele vererek yaptıkları nunla parlamentonun kendi- Bay Delbos 

b~cl rn. Vak'a esnasında orada mahkemesince 15 yıl hapsine ğıtmak ir.in göklere top ateşi muziblik, öyle bir dedikodu lerirıe yükledikleri mesuliyet· 

keffiilünü istemektedir. 

ı e d ,.·ıd· k ı · t. Siyasi vaziyet hakkında 
e~ı 1

• aran ge mış 1
• açıldığını hatırladım .. Herhangi sermayesi oldu ki, hala ve ha- Jeri ve hususi talimatı tanıma- izahat verecek 

....., Dedi. Doktor raporu okun· Temyiz mahkemesi, kanım bir mıntakada, mevsimsiz ve la, dilimizden düşmüyor. mış ve bilhassa ekalliyet hak· 
._ dd · · t tb'k' kt hl k 1 F Paris, 9 (Radyo) - Kabine ma esının a ı ı no asın- te i e i yağmur bulutları gö- arzcdin ki, hakikaten kü- kında taahhüdlerinde de du-

lk • k •• • d b k k t · t" b b ı ı k k meclisi salı ve çarşamba aün· ,a eVl OŞeSl an u ararı na ze mış ır. rününce, u u ut arı güllelerle ürt yağmıştır. Fa at bu tak- ramamış olacaklardı." e 
..... Dava evrakı, İzmir Ağırceza parçalamak isterlermiş .. Bizim dirde, kükürtün, bağlık nok· leri Üstüste toplanacaktır. Ha-

l - Bugün saat 16 da Gü- mahkemesi reisliğine geldiğin· kükürt şirketinin icadı da bu· taya değil, doğrudan doğruya Yunan kralının riciye Bakanı B. Delbos bey· 
(1 san'atlar kolunun komite den yakında Arifin muhake· na yakındı. şehir içine düşmesi de tabia- Amcası Giride gidiyor nelmilel siyasi vaziyeti, bilhas· 
0ı:>lantısı vardır. mesine tekrar başlanacaktır. Bu muhaverelerin akabinde. tin başka bir cilvesidir. Atina, 9 (Radyo) - Yunan sa italya-Yugoslavya itilafını 
. 2 - Bugün saat 15 te tem· Hakaret etmiş vapurda kükürt yağmurundan(!) Baran yerin'! dürrügüher kralının amcnsı Prens Corc ve B. Benesin Belgrad ceya· 

&ıJ kolunun komite toplantısı, Belediye et takib memurla· çıkan yakası açılmadık dedi· yağsa semadan lpsara muhribi ile Giride gi- batini izah edecektir. 
3 - Bugün saat 17 de rına hakaret eden kasap çı· kodularla karşılaştım.. Bibaht olanın bağına 1 decektir. Prens şerefine Gi- Mesai nazırı tenviraf sana· 

'J>or, müze ve sergi kollarının rağı Ali oğlu Kazım adliyeye Musa peygamber devrinde bir katresi düşmez. 
1 

ridde büylik istikbal hazırlık· yii 40 saatlik hafta tatbikatı 
lltrıurni toplantısı vardır. verilmiştir. mc:.ide helvası nasıl yağmış? Çimdik lan yapılmaktadır. kanununu kabineye verecektir. 
~ ... llıiıııı .. - ................................................................................................... _ .................... _ .. . __....,__ ......... ... ,,..zı.:ı.c: 

Fırtına Ali 
BUyUk Korsan Romam .. --... -·-~ 

.. 115 • Yazan : M. Ayhan, Faik Şemseddin 

A.t~iye bağırdı.. Bu cevaba, 
~ 1 hayran olmuştu .. Hem iki 
~ Otsanla dövüşüyor, hem göz
/·U ile kendi korsanı ile Ma
)ı)lrıın çarpışmasını seyredi-
Otdu. 

lı Ne o, Mariya, korsanın kı
b~nı Yere düşürmüş ve hafif 
I~ Çtlnıede onu yere yuvar· 
lıli;~ıc, kılıcını başına indir· 

ı .. 

'!ıq l\Ii, korkunç bir nara sa
~li d~ ve karşısındakilerden 

llı, bir kılıç darbesinde 
'1lıdı. Diğeri şaıırır gibi 

Fırtına, bu şaşkınlık arasın· 
da kılıcını, bir yıldırım gibi 
korsanın gırtlağına sapladı ve 
Mariyaya doğru atıldı. Fakat 
Mariya, Türk korsanını vur
duktan- sonra, inine çekilen bir 
dişi kurd gibi ambara fırla
mıştı. Ali, bir hamlede ambar 
ağzına kadar geldi ve etrafına 
baktıktan sonra, merdivenleri 
süratle inmeğe başları: 

- Sana göstereceğim. Kuş 
olsan, şeytan olsan elimden 
kurtulamıyacaksın .. 

Ali, ambara inince bir şahin 

çirdi ve karşıdan seçtiği ka· tatlı, gönül<len gelen bir sesle: - Yapamazdım.... Yapa· Mariya bu sözleri müteakıp, 
maraya doğru atıldı. Tam bu - Başını vurdun Ali ·dedi- mazdım Ali.... dudaklarım Alinin dudaklarına 
sırada ayağına bir şey takıldı başka yerin de acıdı mı? Diye mırıldandı ve sonra götürdü ve ateşten bir dalga 
ve yuvarlandı. Kılıcı elinden Ali hayretle ona baktı ve ilave elti: halinde, genç Türk korsanına 
düşmüştü. Başı, bir varile çarp· yerinden fırladı .. Kapıya doğru - Ali! .... Ali! .. .. Sen aşkı büsbütün sarıldı. 
mış ve kafasının içinde derin gitti. Sonra başını çevirdi. bilir misin ... Sen kalbi, seven Ali: 
bir uğultu, gözlerinin önünde Gözleri deli gözleri gibi par· kalbi tanır mısın?.. _ Yapma Mariya!. 
bir karaltı kopmuştu. lıyordu. Vaziyeti kavrıyamı- Genç Fırtına, onu geriye Diye bağırdı .. 

- Eyvah ·dedi- mahvol- yordu. Birdenbire Mariyanın doğru itecP.k oldu. Fakat bu _ Ali... Seni seviyorum .. 
dum, eline düştü.n. üstüne atıldı: defa da Mariya onu kolların- k k ı Burada ço a mıyacaksın .. 

Yarı baygın bir halde idi. - Bana bak -dedi- acımış, dan tutmuştu. Mavi gözlerinin Korkma, seni Zelihadan ve 
Tam o dakikada bir çift ko- acımamış, sana ne? içinde bir deniz uyanıyor, 
lun kendisini yakalıyarak k1· Mariyanın kılıcı da yerde uzak bir sevdanın ufukları açı- denizden almıyacağım ... 
maraya doğru çektiğini hissetti. idi .. Kendi kılıcı, kamara d:· lıyordu. Beyaz, açık göğsü, - Bırak beni ... Bırak beni 
Sonra, tamamen kendinden şında kalmıştı.. Mariya hiç baş döndürücü bir sıcaklıkla diyorum Mariyal.. Başım ateş 
geçti .. Fakat bu hal, ancak cevab vermedi. Onu kolların· kendi göğsünde çarpıyordu. içinde ... 
iki dakika kadar sürdü. Göz- dan yakaladı ve sarstı: - Ali!... Seni seviyorum ... Mağ- Gözleri kararıyorda .. Şakak· 
lerini açtığı vakit, karş1sında, - Söylesene, ne susuyor· lup oldum... Ben sana değil, ları atıyor, damarları tutu~u· 
mavi gözlerinin içi yaş ve ıs- sun?. Eline düştüğüm halde aşkına mağlubum.. Eğer Ze· yordu. Mariya ayağı ile kapıya 
tırabla dolu olarak Mariyayı neden vurmadın beni! liha olmasaydı, senin olurdum, bir tekme vurdu. Kapı kapan-
gördü. Mariya, kendisini yavaş ya- isler ka.rın, ister cariyen .. Di· mıştı Odanın loşlup, koyuca 

Birdenbire davranmak istedi. bu çelik kolların dizlerinin dibinde bir karanlık halini almaıtı. 
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Fransa.,, İtaly<ı. 
raklar 1 

ı~-~~ 

nı ensesinde 
len kanlı boza! 

Sadrıazam bozahaneleri acmak 
' 

için rüşvet aldığı halde korkudan 
suçu kethüdaya yükledi 

ettirememişti. Bu iki netice, 
Avcı Sultan Mehmedi çileden 
çıkarmağa kafi gelmişti: 

_"""""""._ •• ....ı. -----

Milli takım maçı 
olmıyacak mı? 

Paris, 9 (Radyo) - ltalyan 
Fransız milli ekiplerinin pazar 
günü yapacakları maçın kat'i 
olarak yapılmaması kararlaş
tırılmıştır. Bunun sebebi, ltal
yanlarm iştirak etmek isteme
meleridir. Zira maç günü, üç· 
bin komünist stadyomda bu· 
lunacaklar ve ltalyanlar aley· 
hine nümayiş yapacaklardı. 

ak n 
İzmir gaz:.oto· 

lerindc tı1lışan be~ 
muharrir ıırkadn· 

ıııı baıırlıımakta 

olduğu bu mü· 
keıunıel e e erde 
Egı>nin tarilıi, co~· 
rafi malumaunı, 

istih~ataı, ihrac:ıt, 

kültür, bayındır· 

lık hıırıkctlcrini 
bol resimli olarak 
hulacnksıuız. 

TUrkçe
Fransızca 

OOPSA 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
118 A. R. üzüm. 11 
111 S. Gornel 9 50 
42 M. J. Tar· ı 10 
21 S. Ergin 14 
16 Şınlak z. bi. 12 50 
15 K. Taner 11 
3 Ş. Rıza ha. 13 50 

324 Yekun 
425921 Eski satış 

426245 U. satış 

Zahire sat.şiarı 
Çu. Ginsi K. S. 

K. S, 
14 
12 
ll 625 
15 50 
12 50 
11 
13 50 

Sadrıazam Kara Mustafa 
Paşa, Padişah Avcı Sultan 
Mehmedi, lc:tanbul dışarısında 
ve Çatalcaya yakın yerlerde 
avda bırakarak Edirneye gel· 
mişti. 

- Ol bozacıların ocakla
rında boza pişiririm alimallahl 

Dıye bağırdı ve biraz sonra: 
- Tiı Sadrıazam Mustafa 

Fransız Hariciye Nezareti 
bütün bu şayiaların yanlış 
olduğunu bildirmekte, ltal· 
yanların is~inkafından teessür 
husule geldiğini ilave eyle· 
mektedir. 

Bu kadar mil· 
.k, mrııel hir c er, 
Egede ilL.: ıl e fa 
çıkıyor. Egedeki 
a. arıntika, bara. 

heler, ıııeşhur ~e
hirler lıak.lınd 

aranılan mnhi ııınt 
bu e crdı: kolay· 
c.s Lıılunacağı. gi· 
bi ycch Vtı CCllC· 

bi büıiio 111 les e· 
ıelerin, halla kıı

çiilc e ııafın dahi 
adre:ılcri buluna· 
caktır. 

I· 1080 Buğday 5 75 
K. S . 
5 75 

42 50 
3 25 

410 

Kuyumcusu olnn bir Musevi 
de, Padişah ile hususi bir me· 
sele için, görüşmek üzere onu 
takip etmişti .. 

Kuyumcu, konuşacağını ko· 
nuşmuş ve huzurdan çıkmıştı. 

Kara Mustafa Paşa, sedirin 
üstünde oturuyor: 

- Altmış kese akçe!.. ·diye 
mırıldanıyordu- tam altmış ke
se altın akçe... Varsın açılsın 
biçarelerin bozahaneleril. Dün
ya zaten bir bozahanedir. 

Ve Sadrıazam, eline gire
cek olan bu büyük paranın 
hayali ile1 simsiyah, toparlak 
sakalını hafif hafif okşuyor, 
hem de çubuğu tüttüre tüt-
türe, Meriç nehrinin sularına 
bakıyordu. 

Bir iş yapmıştı ki, hakika· 
ten çok keyifli idi. 

Padişah; fstanbulda ve Tür
kiyede ne kadar meyhane 
varsa, bundan birkaç sene 
cvel kapanmıştı. Fakat bir 
müddet sonra gelen haberler, 
eski ayyaşların, kendilerini tat· 
min için, mütemadiyen boza· 
hanelere taşındıklarını ortaya 
çıkarmıştı. Ayyaşlar, bol bol 
boza içerek sarhoş oluyordu. 
Bu arada boza diye, kaçak 
olarak rakı ve şarap satıldığı 
da meydana çıkmıştı. 

Avcı Mehmed bunu duyun
ca, hemen ferman çıkarmış: 

- Bozahane denilen mel
anet yerle'rini de seddü bend 
ediniz! 

Demişti. lstanbulda bir yı
ğın meyhane ve bozahane, 
yalnıı kapatılmakla kalmamış, 
dibinden yıkılıp yokedilmişti.; 
Bozacılar, meyhaneci Yahudi . 
ve Rumlar kara kara düşünü
yorlardı. Nihayet aradan za· 
man geçmiş olmasından isti
fade ederek, Sadrıazamın ku
yumcusunu yakalamış ve me
seleyi ona anlatmışlardı. Ku· 
yumcu, bu işin tılısımını pek 
iyi biliyordu. O <la rüşvetti .. 
Nitekim işte, Sadrıazamın mu
vafakatini istihsale muvaffak 
olmuştu. 

Ertesi gün, Sadrıazaının 
oturduğu sarayın arka kapı· 

sından gizlice bazı torbalar 
taşınıyordu. Biraz sonra da, 
sadaret kethüdası Hasan ağa, 
Sadrıazamın takrir ettirdiği 
bir emri kaleme alıyordu. 

Bozacılara gün doğmuştu. 
lstanbulda şık şık, yemi yeni 
bozahaneler kuruluyordu. İn· 
şaat başlar başlamaz, gügüm
ler de kurulmuştu. Ayyaşlara 
gün ve saadet doğmuştu. f ç

lerindeki hasret ve ateşi din
dirmek için bardaklara ıs rıl
mışlardı. Harıl harıl içiyor, 
şişiyor ve sı:ı:ıyorlardı. 

kuluma fermanımı iletin! Ben ki Jskan siyasetimizin 
ol nesneyi meni ve ocağmı hed· 
mettirmişim .. tradei şahanem hi- izmirdeki zaferi 
lafı hareketle onları ihya ve - Başı 1 nci sahifede -
küşade kılan hangi nabekar- Çift hayvanlarile arabaların 
dır? .. Dahi bunun encam ve da bugünlerde Ankaradao ge-
akıbetin düşünmüş müdür? leceği haber alınmıştır. Bunlar 

Diye tamamladı.. Etrafın- da gelir gelmez derhal göç-
dakiler: menlere tevzi olunacaktır. 

- Eyvah -dediler· Sadrıa- Geçen sene vilayetimize ge-
zam, kefeni giydi.. tirllen göçmenlerin kısmı kül-

Av dönüşünde derhal bir !isi, hükumetçe kendilerine ve-
"hattı hümayun,, hazırlattı. rilen araziyi sürüp ekerek müs· 
Zt-hir, zemberek cinsinden bir tahsıl vaziyete geçmişlerdir. 
fermandı bul.. Devrin Padi· Sıhhi vaziyetleri de çok iyidir. 
şahı, ağır cümlderıe gazabını Ankaralı sporcular 
bildiriyor ve bu müsaadeyi 
kimin ve nasıl verdiğini soru- dün geldi 
yordu .. "Hattı hümayun,, der· - Başı 1 nci sahifede -
hal atlılarla Edirneye gön- çok ehemmiyetli olan bu mü~ahıı· 
derildi. J.::ıya takıınınJa kısmen ınclil:iı )ap·' 

Sadrıazam, beyninden vu· 
rulmuşa döndü.. Sakalları tel 
tel kalkmış, gösleri açılmıştı. 
Başındaki kavuğu fırlatıp yere 
attı. Odada kimse yoktu: 

- Şimdi ne halteylerim? .. 
Bozacılarla beraber yidiğim 
naneyi nasıl temizlerim! 

Diye diye dolaşmağa baş
ladı .. Birdenbire, sarayın bah
çesinde kethüdası Hasan ağayı 
~ördü. Zavallı, çiçekleri ok
şıya okşıya, bazı fidanların 
diplerini temizliye temizliye 
do!Jşıyordu. Kara Mustafa, sa
kalını tuttu, gözlerini kapadı ve: 

- Buldum! -diye mırıldandı
amma, ne edelim ki, kethüda 
kulum vakitsiz cennetnişin ve 
şehid olacak!.. 

Hemen selamlıktan çıktı. 
Merdiven başından sert sert 
öksürdü. Alt kattan bir oda 
açıldı.. Üç kişi göründü. Sad-

nıak surctile i,tiralı: cıınelidir. Ilu
Jasa bugün Al :ıncıık 6'1hasıııcla ııcy

reJccc~ioıi:ı maç, berlıalılc !..lime 
tt·ınııelarıoın çok. güzel ve ıı:vl..li 

lt!ma~lurıııılaıı hiri olııcnktır. Ha
kem, Jsıa11Lul ıınntalı;acıııdan Bay 
Şazi Teze.andır. Yan lıakeml~r Je 
Boy fu tafn Şenkal ile Bay Knıl· 

ri<lir. Bayanlara ve tuleheye tıibün 
25 kuruş olarak te Lit edilıııi~tir. 

H. Vekaletimizde 
Yeni teşkiUU var 

İstanbul, 9 (Hususij- Hari
ciye Vekaletimizde bazı yeni 
teşkilat yapılması takarrür ey
lemiştir. Bu teşkilatta, bir iktı· 
sad dairesi ile merke1de bir 
propaganda ve neşriyat müşa
virliği ihdas edilecektir. 

Sir Con Saymen 
Yeni kabinede maliye 

nayırı olacak 
Londra, 9 ( A. A. ) - iyi 

haber alan mahfellcre göre, 
Başvekaleti deruhde edecek 

E:ıı:ri ıı tcrt i bi · 
ne Ticaret m ıt· 
lıaıı ııt • Lı b.ı~l.ııı· 

1111 \ t ı r. Taf~il.ıt 

AııaJo!u m ıılıan· 
~ııııl.ı 2776 ıelı'-

rıazam: 

- ikiniz yukarıya.. -Diye 
bağırdı- biriniz de. kethüdam 
mel'ununu çağırın .. Bozacı de
nilen güruh ile akdi iştirak 
edip iz.ini hümayun hilafına 
onların dükkanlarını açtırmış 
ha? .. 

olan B. Neville Çemberlaynın Çamaltı tuzlası mu•• du•• rıu•• • 
yerine Sir Con Saymen ma-

Bu sözler ve sadrıazamın 
tavrı, yapılacak işi üç cellada 
anlatmıştı. ikisi merdivenleri 
tırmandı, biri de bahçeye 
geçti .. 

Sadrıazam hemen kendisine 
çekidüz..:n vermiş ve sedire 
oturmuştu. Kethüda, kendisini 
davete gelene baktı, sapsan 
kesildi. Çünkü o ve arkadaş

ları sadece cellatlıkta kullanı· 
lıyordu. Zavallının dizleri çÖ· 

zülür gibi oldu. Kaçmak im
kansızdı. Zaten nereye gide· 
bilirdi? .. 

,;:,,e nazırı olacaktır. ğünden: 

Behey nadan!. Sen, bozacı Toprak işlerinde çalışmak üzere 150 ameleye ihtiyaç vardır. 
denilen mahlükattan rüşvet İsteklilerin hüviyet cüzdanlan ile birlikte tuzla müdürlüğüne 
alıp onların sedü bend edilmiş müracaatları ilan olunur. 7 9 11 1051 
melanet yuvalarını açtırırsın , ~!EG!!31Cıtı. 

lzmir Yün Mensu hal... 
Zavallı kethüda, ne oldu-

ğunn bilemedi. Bir adım attı: 
- Beni... Ben ha!.. • diye· 

bildi· merhamet edin devlet· 
ilim ... Bir.... Bir ... 

- Sus!... Sus diyorum din 
ve iman düşmanı, susl 

Sadrıazam bir göz işareti 
fırlattı. Üç cellad, ejderhalar 
gibi bir hamlede kethüdaya 
saldırdılar ve yandaki küçük 
odanın kapısından zavallıyı 
çekip götürdüler.. Bir hırıltı 

işitildi ve herşey bitti. Kethü· 
danın başı koparılmıştı. Sad· 
rıazam telli pullu bir ariza ile, 
her kabahati maktule atfede· 
rek, kopmuş kelleyi, padişaha 
gönderdi.. 

atı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fa rikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHRİ KANDEMIROGLU 

Grip, ezl 
' 

210 B. Pamuk 42 50 
91,5 Ton P. çek. 3 25 

577 Ken. Pala. 250 
250 Kepek 3 25 3 25 

23 Nisan cocuk , 
haftasının 

günüdür 

• 
ilk 

Se ·yar sesli sinema 
Ankara, 9 (A.A.) - C. H. 

Partisi genel sekreterliğinden 

Parti teşkilatı ve Halkevleri 
için tip olarak kabul edilecek 
sesli sinema göstt>rici makine· 
leri hakkında henüz kat'i bir 
karar verilmediği görülen lü· 
zum üzerine bildirilir. 

/(açakçılık 
Ankaı a, 9 (A.A.) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu· 
hafaza örgütü; biri yaralı 76 
kaçakçı, 745 kilo gümrük ka· 
çağı, 155 kilo inhisar kaçağı, 
7371 adet çakmak taşı, 1368 

defter sigara kağıdı, 1 kilo 
116 gram esra, 20 gram Ero· 

in, 45 Türk lirası, 5 silah ile 
18 kaçakçı hayvanı de geçi· 
rilmiştir. 
~----~-------------..-/ 

- Kiralıkev -
Güze)yah Nııri bey sokak 

6 Numarada bütün asri kon· 
förü haiz büyük bahçeli, 
içinde elektriği ve suyu 5 
odalı gayet havadar bir e"' 
kiralıktır. 

Her gün öğleden evvel 
evin alt katına müracaat· 
lan. 

Akhisar bele~ 
diyesin den 

1 - Akhisar kazası içİll 
Bandırma kapıdağı parke5

1 

evsafından 60,000 adet par~t: 
'it' taşı kapalı zarf uzulile eksı 

meye konulmuştur. 
2 - Fenni şartname Bsıı' 

dırma, İzmir, ve Akhisar J3e' 
lediyelerinde görülebilir. 

3 - ihale 19/4/937 PaıD~· 
tesi günü saaı. 16 da icra ed

1
' 

lecektir. 
4 - isteklilerin keşif bede' 

linin °o 7,5 olan 450 lirB) 
teminat olarak yatıracaklard: 

4 8 13 17 102> 

Baş ve 
Fakat mesele, çarçabuk Ça· 

talcaya duyulmuştu. Padişah 
avlanıyordu. Vezirlerden biri 
o-elip, havadisi verdi.. Tam 

"ölr<leni>lre sabı de ı 1 avsıye ecıerız. 

Celladın önüsıra yürüdii .. 
Sadrıazamın huıuruna air

dıği vakit, kapının sağ ve sol 
tarafında da diğer cellatların 
durduğunu gördü .. Sadrıa:ıam; 
derhal ayağa kalktı. Kollarını 
arkasında kavuşturarak, sokak
lardan duyulacak şekilde ba· 

ı tcıaKKt eanen 

Yani, Kara Mustafa paşa, 
zavallı kcthiidnnın ensesinde, 
kılıç ve urganla öyle bir boza 
pişirmişti ki, zavallıya bir daha 
ou zıyaretln ı ybtum. ,. 



1 

~ 10/41937 _________ ._ ___________ ANADOLU _______ mi!! ____________ Sayfa 7 ~ 

lzmir Vilayeti Baytar Direk- lzmir Komutanlıtı ilanları lzmir ı inci icra Me. dan: /ngiliz Amiralı 
1 

Bay Alinin Emlak ve Ey-

to•• rıu•• gv 
0
••nden: zmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1117 Hava tehlikesi hakkında tam bankasından taksitle 

1 - Tayyare alay ihtiyacı için 445 lira 55 kuruş bedel ke- ne diyor? 
V.li · D ı k ı il k h satın aldığı gayri menkulden ı yetin amız ı aygır annın yı ı i tiyacı olan 120 bin şifli çamaşır kaynama kazanları açık eksiltme suretile Londra, 9 (A.A) - Hava 

wı .L t T b t A Ş h"tl k - l d k H müteveHit borç için Bankaya u o ~uru o or a mm rapçı ve e ı er oy erin e i U· yaptırılacaktır. tehlikesi hakkında beyanatta 
.. b b · d"" .. d- - ık d ı ipotek e .. 1edix.i lzmirde birinci .. susı mu ase eye aıt ort yuz onum çayır ı tan temin e i e· 2 - ilk teminat parası 33 lira 42 kuruştur. T' 

61 bulunan Amiral Roger Keyes, 
' kt" M h b d ı· 2053 ı· t k b ı l karataş mahallesi icadiye so· ce ır. u ammen e e ı ıra oma üzere u çayır arın 3 halesi 26/4/937 pazartesi aünü saat 11 de Mst. Mv. hava kuvvetlerinin kara ve 

biçme ._ __ utm· b 1 pma rt d ı k 1 " kak 24-~6 ve 24 taı· No. lı 
' ~ur 0 • aya ya ve şa name e yazı 1 aza ara sat. al. ko. da yapılacaktır. deniz muharebelerinin netice-

nakil ve teslim edilmek şartile kilo üzerinden onbeş gün müd· 4 Keşif, resim ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma ko· ve tapunun 17/4/934 tarih, leri üzerinde başlı ba•ına mü· 
detle eksiltmeye konmuştur. 607 ada, 4 parsel, 1 cilt, 7 " 

isteklilerin 154 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ihale misyonunda görülebilir. sıra, 40 metre murabbamdaki essir b1ir amil olamıyacaklarını 
b l 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· - k fakat ngiliz bahriyesinin en 
tari i o an 26 Nisan 937 pazartesi günü saat 10 da Vilayet arsa uzerine ain eve harap 
daimi ~ncümenine şartnameyi görmek ve bu hususta daha lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve bir kapıdaA içeri girilince kucvetli ecnebi hava filolarına 

ı fazla malumat almak istiyenlerin Vilayet Baytar direktörlüğüne 3 üncii maddelerinde ve şartnamelerinde yanh vesi· ufak bir bahçe ve içinde bir muadıl bir hava kuvvetine ma· 
müracaatlerı ilan olunur. lO lS 20 25 1096 katarla birlikte teminat ve teklif mektupları ihale saa· hela, bahçeden bir kapı ile lik olması lazımgeldiği husu· 

D 
tından bir saat evci komisyona vermeleri. 10 14 20 25 eve girilince aşağıda bir ve sunda ısrar etmiştir. 

evlet , demİryolfarınd&D lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1119 yukanda bir odalı ve 150 lira -=========== 
Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmeti· 1 - 332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp asker· kıymetinde olan bu evin mutbak hela ve halkapınar 

mize elverişli çıkmak, Türk tab'asından bulunmak ve 35 yaşını liğine karar verilmiş ve daha evvelki doğumlardan mülkiyeti açık artırma su· sunu ve bir miktar da bah-
geçmemek şartile idaremiz Ankarada çalıştırılmak üzere iki olup muhtelif sebeplerle henüz askerliğ'İni yapmamış retile ve 844 No. lı emlak ve ey· çesi mevcuttur. Yukarıya çı-
ressam ile işletmeler ihtiyacına göre lüzumu görülecek mahal· olan ihtiyat subayı yetiştirecek kısa hizmetlerden deniz tam Bankası kanunu mucibin· kılınca bir sofa üzerinde bir 
lerde istihdam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi sınıfına ayrılanlardan gayrisi ehliyetnameleri derecele· ce bir defaya mahsus olmak odası vardır. üst klsmının ih-
hizmetc alacaktır. rine göre aşağıda yazılı tarihlerde askerliğini yapmaya şartile artırması 17/5/937 pa· saniye sokağına ayrıca kapusu 

Ressamlık ve kısım şefliği için Ankarada yol dairesinde, başlayacaklardır. zartesi günü saat 11 de icra dai· mevcuttur, ve 20 No. tajlıdır. 
lstanbulda Haydarpaşa işletmesinde lzmirde de işletme mer· 936 • 937 ders yılında lise ve muadili ile daha yük· remiz içinde yapılmak üzere evde elektrik tesisatı da mev· 
kezinde 28/4/937 çarşamba günü müsabaka imtihanı yapıla· sek mekteplerden mezun olacaklardan lazımgelen ev· 30 J Ün müddetle satılığa ko· cuttur. 800 lira kıymetinde 
caktır. Ancak şube şefi olarak alınacakların imtihanları ayni safı taşıyanların da yoklamaları yapılarak askere gön· nuldu. olan bu evin yan hissesinin 
günde yalnız Ankarada yapılacax.ından bu istekte olanların derileceklerdir. Bu artırma neticesinde satış 

i5 y k d 1 mülkiyeti açık artınna suretile 
muayyen olan günde bizzat Ankarada yol dairesine müracaat- u ar a yazı ı şartlan ta~ıyanların sevkedilmck üzere bedeli her ne olursa olsun ve 844 numaralı Emlak ve 
lan lazımdır. Şube şefi olarak alınacakların yüksek tahsil gör· bu tarihlerden evel bulundukları yerlerdeki askerlik borcun ödenmesi tarihi 2280 

b 1 
. • Eytam bankası kanunu muci· 

müş olması lazımdır. Mühendis olanlar imtihanMz alınır. DiX-er şu e erme müracaatları ilan olunur. numaralı kanunun mer iyete 
5 1/M si 37 k h ·· bince bir defaya mahsus ol· 

talipler ve Nafıa fen okulu mezunları arasında imtihan yapılır. ayı ı.J as eri e liyetnamesi olmıyanlar. girdili tarihten sonraya musa· 
Kısım şefi ve ressamlık imtihanına gireceklerin en aşağı 1/Temmuz/937 Orta askeri ehliyetnamesi olan. dif olması basebile kıymetine mak şartile artırması 171511931 

tahsil şartı ortadır. Nafıa fen okulu mezunları bu h;zmetler 1/Eylul/937 tam ehliyetnamesi olan. bakılmayarak en çok artıranın pazartesi günü saat 11 de icra 
için imtihansız alınır. Diğerleri arasında yapılacak imtihanda 112. teş./937 yüksek askeri ehliyetnamesi olan. 10-13·15 üzerine ihalesi yapılacaktır. dairemiz içinde yapılmak üze· 
aan'at okulları ile lise mezunları tercih edilir. İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: Satış 844 numarah Emlak ve re 30 gün müddetle satılığa 
. isteklilerin dilekçelerine aşağıda gösterilen vesaikide eksik· 1 _ Çanakkale Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme Eytam Bankası kanunu hüküm· konuldu. 

11Z olarak iliştirerek en geç 26/4/937 tarihine kadar doğrudan ile 4172 kilo sadeyağı satın alınacakhr. lerine göre yapılacağından Bu art1rma neticesinde sahş 
dotruya adı geçen işletme müdürlüklerine ve Ankarada yol 2 - Sadeya~ının beher kilosuna 91 kuruş fiat tahmin ikinci artırma yoktur. Satış bedeli her ne olursa olsun 
~iresi reisliğine müracaat etmiş bulunmaları gerektir. Bu ta· edilmiftir. peşin para ile olup müşteriden borcun ödenmesi tarihi 2280 
nbtcn sonra yapılacak müracaatlar kabul tdilmez. 3 - 12 /4/ 937 pazartesi günü saat 14 de Çanakkale yalnız yüzde ikibuçuk delliliye 

1 - Diploma veya noterlikten suret. Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. masrafı ahn1r. 
2 - Hizmet vesaiki .. En son ve evvelki hizmetler için,. 4 - ilk teminat parası 284 lira 74 kuruştur. ipotek sahibi alacaklılarla 
3 - Polisten tasdikli iyi ahlAk belgesi. 5 - Evsaf ve şeraiti lzmir ~st. Mv. sat. al. komisyonunda diğer alakadarların ve irtifak 
4 - Hüviyet cüzdanı .. Nüfustan tasdiki" görülebilir. hakkı sahiplerinin gayri men· 
S - Askerlik vesikası .. Askerliğini bitirmiş olmak veya 6 Eksiltmeye gireceklerin Ti-=:aret odasında kayıtlı ol· kul üzerindeki haklarını husu· 

aJikuı bulunmamak şarttır.. maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve siyle faiz ve masrafa dair 
Şube şefi olanlardan yüksek okul mez.ınlanna bidayette 97 3 üncü maddelerinde ve prtnamelerinde yazıla vesi· olan iddialarını itbu ilin tari-

Yüksek bir mektepten mezun olmald• beraber yabaru:ı bir kalcrile birlikte temiaat makbuzlannı ihale ..atmdan hinden itibaren yirmi gün 
~•mleketten. Jibelc bir ihtisas diploması bulunımlar 130 lira bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. ıatın alma komi1- içinde evrakl müsbitelcrile bir· 
Ucretle hizmete alınır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde terfi yonuoa müracaatları. 27 2 6 10 907 ık · · · b ld eder Ye zam görürler. i te memurıyetım1ıe i irme· 

lCmm tefi ft reasam olarak alınacak!ardan yüksek tahsil lzmir Mü.tabkem mr.vki satın alma komisyonundan: leri icab eder. 
IÖ,.lere 97 lime ve,. muadili meslek okulu mezunlarına 67, 1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme Aksi halde hakları Tapu 

ile 15000 kilo sığır eti satın alınacaktır. silince malum olmadıkça pay· 
Olta tahsil görenlere 57 Hra ücret verilir. Garp lisanlarından 2 _ Sığır etinin beher kilosuna 30 kuruş biçilmiştir 
birini bildifi ayn bir imtihanla beUi olanlar bir derece daha 3 - İhalesi 12 /4/ 937 pazartesi gu""nu .. saat 14 de Çanak· !aşmadan hariç kalırlar. 5/5 
"*an üdıetle alınabilirler. 1937 tarihinden itibaren şart· 

Hizmetitlrize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik kale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. name herk~se açıktır. Talip 
':"nlar idaremiz iQin tatbik olanan kanunu mahsus hükümle· 4 ilk teminat parası 337 lira SO kuruştur. olanların yüzde yedibuçuk te· 
tine tevfikan yapthr. A'llkarwda kendilet"ine vazife verilenlerin 5 Evsaf ve şeraiti lzmir Mst. Mv. sat. al. komisyonunda minat akçası veya milli bir 
~ı •esken bedeli yukarıda gösterilen ücretlerden görülebilir. . banka itib"r mektubu ve 
'-içtir. 10 13 16 853/1092 6 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol- 37/3119 dosya numarasile iz· 

Bomova Mersinli civarında Ye Cihan otlu Rifahn icarı al· malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve mir 1 inci icra memurluğuna 
btıdaki 103,80 lftCtre murabbalık arazi üç sene müddetle Ye 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· müracaatlan ilin olunur. 672 
'çık artırma şartile 30/4/37 cuma günü saat 15 te lzmit Al· kalarla beraber teminat makbuzlar1nı ihale saatından 
~ncak 8 inci itletme komisyonunda kiraya verilecektir. Mu· bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. satın alma komis· 
;ammen üç senelik lcira bedeli 75 liradır. isteklilerden % yonuna vermeleri. 27 2 6 10 908 
,S nisbetimle nu1Yalcbt teminat vermeleri ve işe airmeğe 1 · M M K 1 k d Ilı e· zmır st. v. . sat. a . o. rs. en: 

Ilı •nii kanuni bit- ltalleri bulunmadığına dair beyannamelerle t - Beher kilosuna biçilen ederi 230 kuruş olan 10000 
llayyen vaktinde komisyona müracaatları lazımdır. Şartna- ili 20000 kilo sırı sabunlu kösele kapalı zarfla 

~er komisyondan parasız alınır. 10 14 1077 alınacaktır. 
lzmir Vakıflar müdürlügu" •• n- 2 - ihalesi 12 /Nisan/ 937 cumartesi günü saat 11 de 

el 
M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

en 3 - Şartnamesini 230 kuruşa almak Ye Örneklerini görmek 

Vakfı No. Cinsi Mevkii Lira 

lzmir l inci icra me. dan: 
Bay Muharremin Emlak ve 

Eytam bankasından taksitle 
satın aldığı gayri menkulden 
mütevellit borç için bankaya 
ipotek eylediği f:tmirde ka· 
rataş mahallesinin ihsaniye 
sokağında 16 eski No. lı taj 
20 No. lı iki katlı olup alt 
katın 20 A sayılı kapısından 
içeri girilince bir oda karşıda 

numaralı kanunun meriyete gir· 

diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasabile kıymetine ba· 

kılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacakbr. 

Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hüküm· 
lcrine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 

sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me-

muriyetimize bildirmeleri ica· 
bcder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilile malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 
5 151 1937 tarihinden itiba· 
ren şartname herkese açıktır. 
Talip olanların yüzde yedibu· 
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37/5291 dosya numarasile iz. 
mir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatlan ilan olunur. 676 

~iillc Kırım mescidi 216/222 Arsa Karakapı 250 
,. Aziziye camii 2Q Ev Kmm sokağı 200 
" ,, ,, 35 Arsa ,, .. SO 

ı." .. " 3 3 Ev .. " 150 
"'Ilı. Bezmialem 4 Ev Sürmeli S. 800 

istiyenlerin her gün M. M. V. sat. al. ko. nuna 
gelmeleri. 

4 ilk teminat parası 3450 liradır. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol

maları ıart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hu
susiye Müdürlüğünden 

" " 41 Kahve " 300 
h Yukarda yazılı mülkiyeti peşin para ile satılacak akarata 
..:'lan açık artırmadc istekli çıkmadığından müzayedesi on 
tt • ._. utatılmıştır. ihalesi 19/4/937 pazartesi günü saat onalb· 
~. isteklilerin Vakıflar müdürlüğüne müracaatları. 1113 

Istanbullu 
Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

Ôrücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 
:{).._..,ul'lu örUcU Klmil Meserret otelindeki duklcinım 

«r&ncii Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 
kazaya utnyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku

~lardan mamul ~rkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye
b'ınden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el· 

l1e uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. 
.Y•pılah iıterinlmükemmeliyeti emsalile sabittir. 8eteni1-

lbayen örp ve tamirlerin rası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 

vermeleri. 27 31 4 10 903 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - lstanbul okulları için 5 aded, Bursa lisesi için 1 aded, 

Erzincan askeri orta okulu için 1 aded ki cem'an 7 
aded bulaşık makinesinin 13 Ma)'ls 937 perşembe 
günü saat 15,30 da İstanbul Tophane satın alma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher makine lstanbut için 3000 lira, 
Bursa için 3200 lira, Erzincan için 3400 liradır. 

3 - Hepsinin teminat parası 1620 liradır. 
4 - Şartnamesi Tophane satın alma komisyonunda gö

rülebilir. 
S Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
lcalarla birlikte teminat ve teklif mektuplamu ihale-

Değirmendere nahiyesine bağlı Gömüldür köyü arazi tahrir 
ve itiraz tetkikatı neticelenmiş olduğundan 937 mali senesi 
vergilerinin yeni tahrir kıymetleri üzerinden tahakkuk ettirile· 
ceği 2901 sayılı kanunun 10 uncu maddesine tevfikan ilin 
olunur. 1107 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komısyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme 

ile 2700 kilo sade yağısatm alınacaktır. 
2 - Sadcyağının beher kilosuna 91 kuruş fiat tahmin 

edilmiştir. 
3 - ihalesi 12 /4/ 937 pazartesi günü saat 15 te Çar.ak

kale Mst. Mv. satın alm:..t komisyonunda yapılacaktır. 
4 - ilk teminat paıası 184 lira 28 kuruştur. 
S - Evsaf ve şeraiti lzmir Müstahkem mevki satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

ma1arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde Jazılı vesi· 

~ 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri 
ROY ~L~MP~~:~DA!S Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
"SATURNUS,, vapuru 10 

Nisanda limanımıza gelip AMS· f}={J §} lfili') <ct) Ü li\IJ lÜJ ~ lhı ~ t ~ §1 f1} fF' @l (f" -
TERDAM, ROTTERDAM ve = V ~ _ 
HAMBURG limanları için yük =s hh h = 
al~~;~tı1~oN .. vapuru 18 ni- ı at Ecza an esı· 
sanda limanımıza gelip yükü- - -
nü tahliyeden sonra BURGAS, = --
V ARNA ve KôSTENCE li- nde buf UnUt • 
ma n !arı için yük a 1 acak tı r · • 1111111111111111111111111111111111 l l il il l l l l l IJl l l l l lll l l l l il l l 11111111111111111 · 1111111il11 il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1111111111111111111111111111111111111 ll i 

SVENSKA ORIENT 
LINEIN KUMPANYASI 
"GUNBORG., vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA ve ISKAN
DINAVIA limanları için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARITİME RO· 
UMAIN 

"ALBA JULIA., vapuru 21 
nisanda gelip PiRE, MALTA 
ve MARSİL YA limanları ıçın 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA., vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE
NOVA ve MARSIL YA liman· 
lları için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. ' 

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

Telefon: 4142/4221/2663 
• 
~-· 

..,, 
ıu a• 

1111111111111111111111111111 hı. D kt . ılllll l lllllllllllllllllllllll • o or ::: 
::::: 

A. Kemal Tonay ~ 
== Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları ;,,::: 
::::: 

Birinci Sınıf Mutahassısı 1§§ 
(Verem ve saire) 1§§ 

B ;.ıı-n1abanc i .. la .. \<ınu knr;ı .. uula1'l Dibek ıııokok. baoınc.Ja 30 ııyıh ~ 
- f'V ve mua)'t"Dehao,.siudc sabah paat 8 Jı•u ak~am P.aat 6 ya ~ 
-- kadar haıı;ı:ı1arını knbnl t "1 1ı·r ~ 

• ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 

C. H. P. Manisa ilyönkurul 
başkanlığından: 

1 -15000 Lira muhammen k"şifli Manisada bir Parti binası 
inşası vahit fiat üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksilme Nisanın 2 l inci çarşamba günü saat 17 de 
Halkevinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 1125 Liradır. 
5 - 2490 sayılı kanuna tevfikan hazırlanacak kapalı zarf· 

zarfların Nisanın yirmi birinci çarşamba günü saat 
16 ya kadar makbuz mukabilinde Manisa Vali ve 
Parti başkanına verilmesi lazımdır. 

6 - Evrakı keşfiyeyi ve sair evrakı görmek ve bu hususta 
mütemmim malümat almak istiyenlerin Vilayet Nafıa 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur . 

4 10 15 19 1007 W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 
HAMBURG 

I - ·) T. H. K 

" X ., vapuru 26 nisan
da beklenilmektedir. RO
TTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMER!CAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"LlECUTIVE., vapuru 9 
nısanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

"E,\CHANGE., vapuru 15 
nisanda beklenilmektedir. NE· 
VYOt<.K için yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
PiRE AKTARMASI SE

Ri SEFERLER 
"EXCALIBUR., vapura 9 

nısanda PiRE den BOSTON 
ve NEVYORK a hareket ede
cektir. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE - BOSTON 16 gündür 
PiRE · NEVYORK 18 .. 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN. BUCAREST 
"DUROSTOR., vapuru ma

yısta beklenilmektedir. KOS
TENCE, SULINA, KALAS, 
ve bütün TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

SOC!ETE ROYALE HONG· 
ROISE MARITIME 

"SZEGED., 19 nisanda bek-
lenilmektedir. BELGRAD, 

Olivier ve "UMDAL,, Umu-

ş.. kA mi Deniz Acenta-
ure ası lığı Ltd. 

Limited 

Vapur Acentası Hellenic Lines 
Tel. 2443 L• •t d 

THE ELLERMAN LINES L TD. ımı e 
"GRODNO. vapuru 8 ni

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda LON· 
ORA, HULL için yük ala
caktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
•AD JUT ANT" vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acente mes · u
liyet kabul etmez. 

___ imi ................ . 

NA, KÔSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAILE liman· 
!arı için yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 

"HOLLANDIA., vapuru 7 
8 Nisan beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"BELGION,, vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle
nilmekte ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve ANVERS limanları 
için yük alacaktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETAGNE., vapuru 8 

Nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"ARYLENSEN., vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 

elveı işli Göz tepe vapur iske
lesine dört dakika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe'de Abdülezel so
kağında yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

• 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
!arı ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 ... llE!=-------· .. --·•ı 
111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı 

FOTO 
OR 

"BOSPHORUS. vapuru 

19 nisanda beklenilmektedir. 
ayni gün HAYFA, DIYEP, ve 

umum NORVEÇ limanlarını 
için yük kabul eder. 

"JACOB CHRISTENSEN.. Refik Lütfi Or 
vapuru 15 Mayıs beklenil- Zevkinizi okşayacak poz 
mekte NEV-YORK limanı Temiz işçilik 
ıçin yük alacaktır. Hükümet civarı Kaymakam 

Vapurların isimleri, gelme Nihad bey caddesi No. 20 
tarihleri ve navlun tarifeleri 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . 

"SARDINIA., vapuru 22 hakkında bir taahhüde girişi- En iyi fotoğraf malzemesi 
mayısta beklenilmektedir. Pi- 1 

Nafıa Vekaletinden: 
Dahili tesisat işlerinde çalışmak istiyenlerc verilecek ehli)'e; 

nameler hakkındaki talimatname 25/Mart/937 tarih ve 356· 
sayılı Resmi gazetede intişar etmiştir. 

Ehliyetname almak istiyenlerin vilayetlere ve Nafıa şirket ~ 
müesseleri baş müfettişlik ve komiserliklerine tamimen tebl 
edilmiş olan mezkür talimatname hükümleri dahilinde ıniif' 
caat etmeleri. 6 10 812 / 103Y 

lzmir Daimi encümeninden: 
emez. Başdurak - Emirler 

RE ISKENDERIYE Diyep, Birinci kordonda "UMDAL., lzmir idareyi hususiyesinin ihtiyacı bulunan 18 adet Y-'. 
ve umum NORVEÇ limanları UMUMİ DENiZ ACENTA- çarşısında makinesinin mübayeası 20 gün müddetle açık eksiltmeye çılıl 

NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA LINZ ve VI-
YANA limanları için yük ka· 
bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LlVERPOOL 

için yük kabul eder. LiGi LTD. vapuru acentalı- Hamza Rüstem rılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin hergün Muhasebei ı-l~ 
Vapurların isimleri gelme ğına müracaat edilmesi rica susiye varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ib~ 

tarihleri ve navlun tarifeleri olunur. f otog"' raf hanesi günü olan 19/4/937 pazartesi saat 10 da depozito makbı~ 
hakında bir taahhüde giri~i· Riz binasında No. 166 larile birlikte Vilayet Daimi encümenine müracaatları iları 0 

lemez. Telefon No. 2007 2008 Telefon : 3171 nde bulunur. 1 4 7 10 98S " "DROMORE., vapuru 11 • nur. :,,, 

~-
almış 

nisanda beklenilmektedir. LI- p-•.•.-•.---~·;•,-•h-----T-•.-. -b•.•. ••-. -b•. -·"-h•.l•d•.-Q_k_cl _____ d ... •kııılı.-ıılb-lıııllıı ___ ,,,,b6!" 
VERPOOLve ANVERSten ma- u r'•en a ap esırı ta U, eşsız lT mus ı ır. a ar zararsız ır ı ge e ere, kalp, 
ırctirecck ve BURGAS, VAR- ' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

ve~·rıırHeiıoıre· sanılde ı ı avsıye eaerız. ı telakki eaııen bu zıyaretın ı yorum. , e 

\ 

r
vırr 

• -
P. 

N i c: 

İngili· 
ri~ 

Belgr 
miila 

Sevgili 
ıanbuldan ll 
Bo saıırlar 
leri de Yug 
kezine varın 

TdgrafJ 
göre SofyaJa 
hiUsıifade B 
rüımek fıraaı 

General 1sm 
dört gao 
müddet zar 
vekili ile m 
mllllkaılorda 

Bııvekili 

mb de refaka 
hu ziyaret 
memleketin 
!eri n milleti 
itibarile haya 
~etmekte oldu 

1ki dost 
reiıinin hu fı 

gerek iki hılk 
ııuehetlere d 
ııımulld inki 
noktuıodan 

tanı ile Balk 
aalıasında ıaıe 
zed bulunan 
telif etmek 
kır•rhırı vara 

Yugoılavy 

gftnlerde mille 
tecelliyatı itiba 
lr.e• balini •ldı. 

Filhakika 
fıoda bu do•t 
Baıvekili birço 
etti. Evvela 11 
ile görüştü. U 
yerdigerine y 
kalmamlf olao 
ya •raoıodaki 
tın neticeti m 
iki hüktlmeı a 
muahede i alt 
etli. 

Bo •iyneti 
riciye NaıırJan 
)'•ptıklan ıopl 

IOpl•ntıd•a ke 
na bazı faydala 
iki büyflk de 
•Aramadılar de 
Kııçük itilafın 
itibarile biiyiik 
ea~ anlaşıldı . 

Küçük an 
hemen hemen 
lı.i!de Çelr.o•lova 
Belgrad• yaptı 
itte ODU da bü 
Belgrad ııeyıha 

Acaba ne o 
Bütün da 

gradda bn yekd 
teınaı ve mOzı 
4oludıu. 

Alman gez 
ttltlııından biri 
lbıu digerinio d 
Yal.Jaımau yüz 
arııı. merkezi A 
•hemmiyetini k 

Fran11z gaz 
l'ngoılnrı yava 
lanııao aynim 
lbaktls bir eiya 
lnnu tutmuııur. 

Acaba hılr." 

Bize kalır 
bil lıeride ııedec 

Küçült anla 
nin her tecelli · 
'••tlere mılilt, 
- Sonu 1 i 

Hamdi 


