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Irak, bizimle mutabık kalmaa'an, Suı·iye ile anlaşmak istemiyor'{ 
BÜYÜK ŞEF 

Fransa, cenub hududları
mızda tahrikatta bulun

Halkm bal)hhk hislerine 
teşekkür ediyorlar 
Ankara, 24 ( A.A.) 

Cumhur Başkanlığı genel 
sekreteri iğinden: 

23 Nisan bayramı mü
nasebe ile yurdun lıer ta
rafından gelen fle vatan
daşların sevinç ve yüksek 
hislerini bildiren yazıla

ra teşekkürlerini iletmeğe 
Cumhur Başkanı Atatürk 
Anadolu Aiansını ödevle
/emiştir. 

mıyacağını bildirdi 
Irak ff ariciye Nazırı doktor Bay Naci, Türk

lrak münasebatı hakkında ne diyor? 
~~--~~~~~-./ 

Bag Bekit Sıtkı 

Vı! lııil..ıimrıiıı rı.ız, rı tlıld,n\İııi ,..jd. 
' ılı ti cellıt, lı•mi tir. 

Al:ık ıl.ır mak.ııııııll:m Rlın.111 

lıul11 ılı•rc gorı', Fr:m rı, f,ul..ııııll'Iİ· 

ıııize cr,np ~ermiş \'e hundan sonra 
•;t"rıulı lıııduıll:ırımızJ,ı t•n ufak hir 
lıfiıli I.") c nıı.•ydon 

temin eyleıııi,tir. 

nrilıniJ ec<-ği ııi 

Denizyolları memur
larının protestosu 

londra gazetelerine göre 
1 tııııbul, 24 (Hndyo) D~niz· 

) olları idare;:.i, iki } üz bin lira za· 
tar ctmişıir. Bu t1ebepl~ ziyanı çı· 

karmak için idarenin nıt'ıuurlarıuı 

tensik etmek \C manşl:m inJirmek Bulgaristanın Balkan an
laşmasına girmesine Yu-

istemiştir. 

İdarenin bu lc>"'ehLü ünden ha· 
berdı&r olan memurlar, maa~larda 

tenzilat pıpılına&ına razı olıııamıo· 
lar ve Jkt.ısad Vekaleti nezdinde nanistan muarızmış 

I
• " " .. S f .• protestoda bulunmuşlardır. 
nonunun o yayı zıyaretinden Bulgar ri. r- ""\ 
cali çok iyi intibalar hasıl etmişlerdir AMER/KADA 

Yuoanietanm buna muarız ohluıu· Bir millon talebe harb 
ııu yazıyorlar. aleyhinde 

. lstaobul, 2-1 (Hususi, _ Dul· Nevgork, 24 ( A.A.) -
ganstanıo Balkan misakın• girmek 7, 100 Amerikan unıver-
istediği hakkındaki haberler, gittik· site oe tali mekteblerı"ne 
çe kuvvet kesbetmektedir. 

Bulgar ricali, Baıbakanımmn mensub bir milgon talebe 

,--------·------~~~~~==~ 

Sıvasta 
Kurulan vagon .. fabrikamız, 
yakında faaliyete geçi)or .. 

Almanya silahlanıyor 

isveç fabrikalarından bi
rini angaje ediyorlar - -

Almanyanın basene silahlanma işleri için 
mühim bir para ayırdığı söyleniyor 

~ 1 
~~~ 

Alman askerleri 
• L?nılra, 24 (A.A.) - iyi haber alan mabfellere göre, Almanya hü· 

kumctı büyük bir İsveç silah f irmasıua müracaat ederek mamulatının 
beo sene muddetle Almanyaya tahsiı edilmetıini istemiotir. 

Bu mflracaatın sebebi İspanyada kullanılan Alman malzemesinde 
görülen noksanlar olduğu söylenmektedit. 

İsveç firması bu teklifi kabul etmemiotir. 
Berlin, 24 (Hususi) - Alakadar mahafilden alınan huberlere göre, 

Almanya, ıiliblanma için bu sene çok nıühim tabsiıat a)nmıştır. 
Almanyanın bu hareketi, Avrupada ,.e bilhassa Fransada endiee 

uyandırmaktadır. 

Şam, 21 (Hnd) o) - 'ı ükst•k 
komite, Irak Hariciye • rıt7.ırı B. 
Dr. Naci ile Suriye Başvekili ara· 
•ındaki gönişmeleri ve 'arılan ne· 
tice)i tas\İb ctmi~tir. Suriye ile 
lrak araswda göriiş lıirliği melcud 
olduğu arıla.ıloıı9tır. Jrak Hariciye 
Nazırı, gazetecilere be) ana tında: 

- Suriyede iınar hareketleri 
çok canlıdır. Snriye ile lrak ara· 
ıında Lir misak akdedilecektir. Bu ' 
ınisakın alı.di, Ankara seyahatim· 
den sonra tanıamlanm1~ olacaktır. 
Türkiye ile Irak arasında bir itti· 
fak vardır. Ve Irak, Türkiye için 
aamimi bir emel beıılemekteclir. 
1'ürkiye·Suriye arasında yapılmaeını 
tııuvafık gördü~üın anla~nıa için de 
aynı samimi emeli besliyorum. 

Sofya zi) aretinden son derece mem- dün laarbi protesto etmek 
nun kalmışlar ve Türldyenin, kom· ıçin birkaç saat mektebleri 
'uJarile daima iyi geçinmek ve terketmiştir. Bu münaıe-
aynı zamanda sulhu ibliil edeCf'k 1-d-.. et ,_ .. • .. ,, Son vRaoz/,.ıiy""'e-·tt-eı.:n._Kcoı .. r~kması 
l\Tliaı:.t.•1'·-~ı}7ıı:;t:nrı'r 'cıı~ hr e.fcre'k, ca s.oz T~n llalıpler '"'us-
berhangi bir uzlaımada Tül'kiye ile solinige 11e Frankoya hü-

~F:r~1!:~~ ı~:üh:;:~:; 8.:::::~:t~na!~i:. ı~':ıe~t:r~~ı:l:::.~1':,~:;. 18zım .gelen Fransadır 
tini hasıl eylemiılerdir. Taleb den birçola Va-

Sofya siyaeal mehafili, Tilrki· lensiga Jıiikfimetine bir •k l -1 b l k ~~~:g;;: .. :. ;~·:~;~°':;, ~~;. urmage temin etm•k için Eden, bugün Brü se cıe u unaca 
haya girdiğini söylemekte biç le· tebe,,aatta balanmuştur. ve 1 'an •zeland la konuşacaktır 
n~ıldütl et oıe~;e;k;t;ed~i~rl;e~r. ____ m;\....İiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİiiiİİİİiiİİİİİİ./m-•••"•• 

1

..;.t=-••••• ı 
Dünkü maç karşısında İstanbul, 24 (Hususi) - Irak 

Hükt1meti, bizimle uıutabı.ı.: kalma· 

dan Suriye hükumetile anlaşmak ç 1 b b 1 1 ıın"•teekmteeddiirğ.i Bağdaclclan haber \'eril· Bay Metaksas e e ı· o·· y e o ur lstanlıııl, 2 ı (llu•u i) Lonıl· 

İstanbul, 21 (Hususi) - Cenup ra gazı•tcleri, Bulgaristauın, Balkan 
hududlarıınızda cereyan eden \"c ınisakına girmek i tcıliğiııi ve bu· e aea)işi ilı\al etıııckten hali knlm1· nun iı;iıı bir nıii<lıletleııht>ri besle· B • d d k d d • \ıl • ' 
yan hadiseler hakkında hukiınıeti· mckte olduğu Oflll)U son zaman· iZ e e onser e ıgın 
mizee Fransa ya miiracant c<lilıniş hır~tn aç1ğa 'urduğunu 'c fakat, e e e 
--=~~:__-================~~~~-

.Ş ime n d i~er siyasetimiz • Hakem, güneşe bcİhane buluyor. Göl-
Sıvasta bir vagon f abr1- ge etmesin başka ihsan istemeyiz' 

kası kuruluyor ' • . · 
B d l k B k b

- .. 
1 

J s . Doğanspor takımını tek başına yenen, hakemın ta 
ayın ır ı a ?nı, ugun er?e ıvasa _gı- • • • • • • 1 
derek fabrika ınşaatını teftış eılecektır kendısıdır. O takdırde bız, bu ışte yokuz ... 

Aukuo, 24 {Radyo) - Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, pek )olunda 
Sıva;a gidecek ve orada, vogon imali için kurulmakta olan lıiiyük fob· 
rikayı teftiş ettikten sonra bat ü::erinde bazı milhim tetkiklerde bulu· 

nacaktır. 
Vagon fabirikaP, pek yakında faaliyete geçmit bulunacaktır. 

Diin İzıı•ir Al .ıııcak salıaeı:'\e 
spor sevcrleri, ~imdiye kadar hiç 
görmediği bir lınkeın \'C idare şeklinin 
ş:ılıescriııi seyrederek kcmlİ8İnc ınalı· 
sus \cknr \'e ciıldi,cıi bir tıır:ıfa 
lıırııkmnk, lıııkern 'ıılı•) hiue uznhii· 
!'at yapmak gilıi lıir rnıiyl'tl' düşt~. 
~istcıııli lıir şı·kilde \C bakeoılcrı, 
l~tuıılıullu ve \nknrnlı tnLamlara 
tcrf ik ederek Jzmiri muhakkak 
yenıut!k isti) en zihııiyct, dün hnıir 
salınsmda, hakikaten fzuıirin hak 
sevnli~iui iAvaua scvkedcn bir şe· 

ı::ı • 

kilde gözükmüştü. 
Galib sayılır bu yolcla mağlub! 
Deyib geçmeyi artık Aklımız· 

ılan geçirmediğimiz için, e' vela bir 
fikir olarak şıınu ileri süreceğiz: 

l - DoAanspor ve 1zmir spor 
te~kilatı bu maçı muhakkak tek· 
rarlatmalıdır. Çünkü dünyanın hiç· 
bir yerinde, hatta Hotootoda bile 
bu şekilde bir karar nesnesi ve· 

rilmemi~tir. 
2 - Hakem meselesi halle· 

dilmeli, akıi tak.dirde bu maçları 

bırakmalıdır. 

Doianspor takımımız 
Şimdi oyunun cerc:yan tanını cusu olan Fuad ile kalecisi Mab· 

takibedebiliriz. muddan mahrum olarak. O) una i~· 
tirak etmişti. Oyun eaat 17 de Ga· 
latasarayın avutla neticelenen seri 
bir akını ile başladı. Bu akını ha· 
kemin ofuyd kararı verdiği Doğan· 
ıporon bir hücumu tak.ib etti. Top 
kaleden kaleye dolaııyor fakat her 
iki takım mubacimleri mütereddid 
oynuyor, bu ıuretle gol çıkmıyordu. 

Takımlar: 

Galatasaray: Avni, Lütfi, Re· 
şad, Selim, Hayrullah, Ekrem, 
Danyal, Haoim, Eof alt Süleyman, 

Necdet. 
Doganapor: İbrahim, Andan, 

Fethi, İımail, Nurullah, İrfan, Sabo 
ri, Ali, Hakkı, Mehmet, Repd. 

Dogaııtpor takımı en i7i 071111• - Sonıı 6 ıncı sahifede -

Bay Eden 
Brüksel, 24 (A.A.) - Fıan

sız, lngiliz sefirlerile Belçika 
Hariciye Nazm Spaak tbugün 
saat 11 de Belçikayı Lôkarno 
paktı mucibince zamin devlet 
sıfati\e giriştiği taahhütlerden 
kurtaran Fransız·lngiliz beyan
namesım imza etmişlerdir. 
Fransız·lngi\iz beyannamesinin 
metnile Belç.ikanm beyanname
nin kabulü hakkındaki vesika· 

- Sona 3 ncü sahif eılc 



~ Sayfa2 ANADOLU 

~Ki:Q 
Aile ve saadet .. 

2514/937. 

Atatürk büstü 
------..·····----Hakimiyeti Milliye mek-

tebi salonunda mera
sim yapıldı. 

D 1 ·ı · ı · nı'le müessesesi kuruhlu kurulalı binde 990 denebi-enc ıı ır 11.1, • ı · · 
lecek bir nisbet jı;inde s:ındctten mahrum olarak ya~ıyn ge ~ıştır ~e 
nile 1:atıQı, mütemadi ihtiltıf ların, ınünaknşalann, ıstırahlann, ıniltek'alı~ıl 

· · lı . · · van,·ana bağ<la, kurub elı ır· in:ıd ve clhlişme, sınır, e\ am \esaırcnın.. ; _ .. _ 
Jik vave) }ti kopardıkları bir müessese halıne duşmuftlır. 

---..... ·+-----

Burnavada 10 ~yaşında 
bir kadın yanarak öldü 

Hakimiyeti Milliye iıkmek· 
tebi salonuna dün Atatürkün 
büstü dikilmiş ve bu müna· 
sebetle bine yakın talebe, 
ruhlarından kopup gelen sa· 
mimi heyecanla tezahürat yap· 
mıştır. 

Kaılın ve erkek, diler itiraf etsinler, diler gizlcsinler, bu ~atı 111tın· 
1 k . ı· et rub kala ze,·k ve telakki i~tiraki, miiesse.senın veraae· ı a ı mesu ıy , • • · d" 
tindeki eakntlıklnr dolayı ile bir türlü mntlıib şekli alamamıştır ve 1'7. t· 

va•:, Lu lı .. kımrlaıı, m:ıtllıb ol.ın Eaadeti getirmekten sarfınazar ıstırah· 
aver olmuştur. . . . 

T 1~ k n bolluıı.u ve azlııı.ı mahkemelerdeki dava şekıllen, hana hıç· 
a a ı c o ' . · ı k d" bir zaman ailenin suğlanılaşıığı knııaatini vermiyor .. ~ıleyı, ~sı . en 1 

i1:iodm, kendi manevi ahengi ile tetkik ~tmek gerektır. Ccmıyc~ın dışı· 

na nizamların ve tc~ekküllerin önüne, daha doğrusu açık tetkık s~h.a· 

6Jna intikal etnıiyerck kül altınıla kalmış :ıteo gibi hiç durmadan ıçın 

itin yanan ,.c tutu~ıın ne aile ıstırablan vardır?. . ~ 

Aile kurmaktaki eeki tellikkinin, eski şart \"C ~ısuller~n Lo_z~kl.ucu, 
kifoyetsizligi, bugünkü neticeleri yaratmaktadır. lzılıvaç, hır nen ıştıra~
tir .. Bu iştirakin ,artları ise, yalnız Lir sııbada kıılmıyor. Yalnı.z hır 

\'eyıı birkaç noktada ahenk ıır:ımak, izdivacı eksik temeller iizerıne at· 
mnk demektir .. Bir aile i<;inde tüten her fena dutııan, ruhunu ve gıda· 

sını işte hundan alı) or .. 
ıf ı . b. l"k katedilecek uzun ve çetin bir yoldur. Yalnız başı· ayat, e ı ır ı . . . . · d f 
" " ez çu~ nku- Lıı arızalı yolun her tarafında, hıçLırımızın e te· na yuruncm . Jlı 

rimize ka,·detmediğimiz hadiseler pusu kurmu~tur. İzdivaç tek knnnc 
bir kapı değildir. Onun iki kanadı vardır, biri erkek, bi.ri kadın .. 

r Beraberce açılır, kapanırlar .. Eğer onlann hareketlermdc, kapı falso 
yapıyor, gıcırdıyor, iyi kapanaoııyor, ü tünden ortasından, yanlanndan 
açık kalıyorsa, biliniz ki, o kapının arkasındaki yuvayı sel de b:ısar, 

rüzt;fır da, düşman da, her~ey de ... 
Saime Sadi 

Halkevi yardım 
edecek 

f zmiı: Halkevi müze ve ser
gi şubesi, eski İzmir hafri~_a· 
tına yardım olmak üzere but· 
çesinden 500 lira sarfcdecek
tir. lzmir Antikite Severler 
sosyetesi azasl ile müze mü· 
dürü ve Halkevi müze ve 
sergi şubesi üyelerinden m~

rekkep bir heyet, yarın haf rı· 
yat mahalline giderek beş yüz 
liranın sarfedileceği yeri ted
kik edeceklerdir. 

Zeytincilik 
enstitüsü 
Vekalet 40,000 lira 

verdi 

Zavallı kadın, gözleri görmediği için 
evinde cıkan yangından ancak kendisi 

ya~arken haberdar olmuştur 
Evelki giin Burnavada orta 

sokakta 19 numaralı evde 
feci bir vak'a olmuş, yüz yaş· 
larında Emine adında bir ka· 
dın, yanmak suretile ölmüştür. 
Emine, ihtiyarlık sebebile evin· 
den çıkamaz hale gelmişti, 
gözleri görmüyordu. Şunun 

bunun yardımile geçinen ihti
yar kadın evelki gün yatağı 

içinde otururken sigara yak
mak istemiştir. Kibritle siga
rasmı yaktığı sırada elbise ve 
yorganı ateş almıştır. Zavallı 

kadın, gözleri görmediği için 
yangından neden sonra haber· 
dar olabilmiştir. 

Evde kimse yoktu. Zavallı 

ihtiyar, yanarken hiç bağır· 

mamış, istimdad etmemiştir. 

On bir yaşlarında bir çocuk, 
onu elbiseleri yandığı sırada 

görmüş ve derhal yakındak! 
karakola gidip haber vereceğı 
yerde yarım saat uzakta bulu
nan anasının evine kadar 
vaı<'ayı bildirmiştir. Ana~!~ ka
rakola gelip haber verdıgı sı-

rada zavallı ihtiyar kadın ta
mamen yanmış ve ölmüş bu
lunuyordu. 

Hadise tahkikatına Müdde
imumi muavini Bay Rüştü Us· 
kent tarafından el konmuş ve 
yapılan tahkikatta feci kaza· 
nın, bütün tafsilat ve teforru· 
atı tesbit edilmiştir. 

Mühim bir tamim geldi 

Köy salmalarından şi
kayetler oluyor -·-

Atatürk büstünün açılışında 
küçükler tarafından manzu· 
meler okunumuş, salonda bir 
de müsamere verilmiştir. Yav· 
rular, milli oyunlar oynamış 

ve şarkılar söylemişlerdir. 

Haftanın 

ikinci günü --·--·····---müsamerelerle geçti. 
Dün çocuk haftasının ikinci 

giinü idi. Yavrularımız, öğle· 
den sonra hava güzelleşince 
bayram elbiseleri ile meydana 
çıkarak ortalığı neşeye boğ· 

dular. Sinemalarda parasız 
filimi er seyrettiler, bazı okul· 
larda müsamereler verildi, 
Ha\kevinde de çocuklara tem· 
sil verildi. Küçüklerin sahne· 
deki muvaffakıyetlr.ri takdir 
edildi. 

Hırsız fil! 
Fillere bugünlerde birşey

Ier oldu! Geçenlrrde bir filin 
zarar ve ziyan yüzünden mah
kemeye verildiğini gene bu 
sütunlarda yazmıştık. Şimdi 
uc l.uLuau uır:,ı.tııgırıaan oan· 

zengin!adamlnedenfbir adaya 
çekilmek istiyor: Bu sualin de 
cevabı çok basittir? Hintli ge .ıç 
karısını herkesten kıskanmak
tadır. Adada kuracağı hareme, 
yalnız kadın girebilecektir. 
aen oaşıca uır kımse buiuna
mıyacaktır! 

Burnavada bir zeytincilik 
enstitüsü tesis edileceğini yaz
mıştık. Ziraat Vekaleti, İtal
yada fenni zeytincilik işlerini 
tahsil eden muktedir gençle
rimizi, bu müessesenin başın· 

da çalıştıracaktır. Vekalet zey
tincilik enstitüsünün tesisi 
için (40,000) lira tahsisat ka
bul etmiştir. Bu paradan bir 
kısmı ile enstitü binası ve 
teferruatı inşa edilecektir. 

Salmadan ziyade imeceye ehem
miyet verilmesi bildirildi 

Tütün işçisi 
ihtiyacı 

Alaçatıdan işçi 
aranıyor 

Alaçatıdan yazılıyor: 
Nahiyemizde tütün dikimine 

yirmi gün evel başlanmıştır. 
Tütün fideleri gayet güzel ve 
boldur. Fakat ,işçi yoktur ve 
:v?:>"' ı.,,.,.ı!I iht:y!lt; V!lrdır. Bol 
işçi bulunamazsa fideler aza· 
cak ve zarar olacaktır. 

sedeceğizl 

Vak'a Pariste geçıyor: 
Jan Blan isminde ve san'atı 

otelcilik olan bir Parisli, Paris 
zabıtasına ·müracaat ederek 
cüzdanının bir ... fil tarafından 
aşırılmasından şikayet etmiştir! 

Zavallı -yahud salak!- adam
cağız bir gün at cambazhane
sine gitmiş ve seyirciler ara
sında yer almıştır. Bu sırada 
numara yapan bir fil hortu
munu uzatmış ve cebinden 
cüzdanını kapmıştır! 

Bir Hintlinin aşkı 
Pazkumar Parnkulla isminde 

yirmi yaşında bir Hintli çok 
büyük bir mirasa konmuştur. 
Bu zengin delikanlı gazetelere 
bir ilan vermiş ve bir ada sa
tın almak istediğini bildir
miştir. 

Bu zengin ve şımarık deli· 
kanJı satın alacağı adayı ne 
yapacaktır? Diye düşünmeyi· 
niz. Zengin Hintli, bu :adayı 
kendi zevkince hazırhyacak 
ve buraya sevdiği kadınla yer· 
Ieşecek, cihandan , alakasını 
kesecektir. 
Şimdi ikinci bir suale daha 

cevap vermek lazımdır: Bu 

Çar Nikolamn 
ikinci müşaviri 

Bundan bir. müddet evel 
Varşovada Baron Gisburkun 
kızı ölmiiştür. 

Baron Gisburk, Rusyanın 
son çarı ikinci Nikolanın mali 
müşaviriydi. Bu adam hayatı
nın sonuna kadar çar ailesine 
sadakatte devam etmiş ve bu 
ailenin bir takım servetini emin 
yerlerde saklamı tır. Kızı da 
aynı şekilde hareket etmiştir. 
Çar ailesinin bir kısım esham 
ve tahvilatını babasının evinin 
duvarları arasında yaptırdığı 
gizli dolaplarda saklamıştır. 
Bunlar arasında 800,000 altın 
ruble ve büyük bir platin 
külçe vardır. Fakat bu serve-
tin saklı olduğu yeri bilen 
yoktur. Evin tahribi suretile 
bu defineyi meydana çıkar
mak düşünülmektedir. 

Yaman bir dUOUnr 
Eskiden kırk gün ve kırk 

gecelik düğünler olurmuş! 

( 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Bulgaristanda da Kiraliha
lom kasabasında, ayandan bir 
Bulgarın kızı evlenmiş ve bu· 
nun için tam ... dört gün dört 

"\ gece düğün yapılmıştır. 
Gospodinin düğününe 380 

ki~i davet edilmiştir. Dört gün 
dört gece 700 kızartma tavuk, 

Semavaım eıı nıiisai<I iki yıl~ 160 tavşan, 40 domuz, 29 ko· 
dızı zübrc ve uteud Logiin inı:ın- yun, 25 oğlak yenmiş ve 500 
lar için çok nıüs:ıid Lir gün yaşa. galon şarap, 100 galon likör 
tocakıır. l\laanınfif Lıızı hadi eler 

içilmiştir. olacaktır ki felaket teşkil edecek-

Yağmur ve dolu 
Doludan zarar. var 

""'' JVn. ulU. 

Köy salmaları ve imece iş· 

leri hakkında Dahiliye Veka
letinden vilayete mühim bir 

leri ·alakada~ '"~ae~:ı~- ~Übi~ 
iki gündür devam eden yağ-

mur, dün de fasılalı bir şekil
de devam etmiş ve saat l 1 de 
bazı yerlere hafif dolu düş· 
müştür. Dün, doludan zarar 
husule gelip gelmediği hak- 1 

kında resmi makamlara hiçbir 
malumat gelmemiştir. 

tamimi aşağıya yazıyoruz: 
1 - Köy hizmet ve teşki· 

!atı masraflarına karşılık ol
mak üzere köy idarelerine sal
ma hakkını veren 2491 sayılı 
kanunun birinci maddesinin 
tatbikatta birçok yanlışlıklara 
şebebiyet verdiği ve bilhassa 
başka yerlerde ot~ırdukları hal
de köy çemberleri içindeki 
arazi ve emlaki bulunanlara 
salınan salmalarda pekçok nis· 
betsizlikler yapıldığı vukubu
lan şikayetlerden anlaşılmak
tadır. 

Ödemiş mekteblerini 
teftiş 

Kültür direktörü Bay Ali 
Riza, bir haftadanberi · Öde
miş kazasındaki mekteblerin 
vaziyetini teftiş etmekte idi. 
Yedi ilktedrisat müfettişi de 
Ödemiş mıntakasına gönde
rilmiş ve oradaki mektebleri · 
teftiş etmişlerdir. Kültür di-
rektörü, şehrimize dünmüştlir. 

At yarışları 
Yarış ve ıslah encümeninin 

dördüncü hafta At yarışları 
bugün KızılçulJu sahasında 
yapılacaktır. Bu haftaki koşu
lar ikramiyesi en yüksek ko· 
şulardır. Gelecek hafta muha
sebei hususiyenin yıllık bahar 
at yarışları yapılacak ve atko
şuları sona erecektir. 

Dalgıç elbiseleri 
Dışardan getirilecek olan 

dalgıç elbiseleri ile teferrüa· 
tının kontenjan haricinde mem · 
leketimize sokulması hakkında 
Vekiller Heyetince karar ve
rilmiştir. Bu karar, şehrimiz· 
deki alakadarlara tebliğ olun
muştur. 

2 - Bu işin daha adil ve 
muttaric.i esaslara dayanan hü· 
kümlerle yürütülmesi için yeni 
bir kanun projesi hazırlanmış 
ve Başvekalet yüksek katına 
sunulmuştur. 

Yeni layihada köy gelirleri, 
teşkilat ve hizmet masraflarını 
karşılıyamadığı takdirde köy 
lıalkile köyde bina, arazi, hay
van, kazanç, veraset ve intikal 
vergilerine tabi emvali bulu
nanlara hisselerine ve istifa-
d el eri derecesine göre ihtiyar 
meclisi kararile salma salına
cağı ve salma miktarının ta· 
yininde köyün Vilayet Hususi 
idaresine vermekte olduğu yol 
(nakdi, bedeni) bina, arazi 
vergilerile devletin köyden al
dığı hayvan, kazanç, veraset 

3 - idare amirlerile köy 
idarelerinin şimdiden bu esas 
dairesinde tedbirler almak 

f 11r1>til~ tPvftli p.flpn c;ik~w·t· 
eri önlemeleri ve salma tev· 

ziatı ıçın irad ve servet 
vergilerile yol vergisi defter· 
!erinin şimdiden hazırlanma· 
ları ve köy kanununun 44 cü 
maddesinin beşinci fıkrasına 
göre tevziatta bu esası göz 
önünde bulundurmaları, her 
yerde salma tevziatını bu ay 
içinde derhal yaparak alak'a-
darlara yapılagelmekte olan 
tcbliğatın ay sonuna kadar 
arkasını almaları ve tekem· 
mülünde tahakkukatı derhal 
salma ve imece kontrol def
terleriııe geçirmeleri yerinde 
bir tedbir olacaktır. 

4 - Planlaştu ılmış köy kal
kınmasında esas muvaffakıyet, 
yapılması kararlaşan işleri iyi 
tanzim, malzemesini noksansız 
olarak ihzar Ye zamanında 
tatbik ve imeceye fazla bir 
kuvvet vermek suretile köylü
nün yükiinü hafifletmek imkan
larını bulmak lazımdır. Bunun 
için de en kestirme yol, her 
şeyden önce örnek köy, tarla 
ve bahçelerine ehemmiyet ver· 
mek, köy kanununun 17 inci 
maddesinde yazılı gelir kay· 
nt.ıklarını canlandırarak ve kuv· 
vetlendırerek gelirleri artırmak, 
mesai mükellefiyetile yapılabi· 
lecek işlere para tahsis ve 
sarfına kat'i surette imkan ver
dirmcyip imecenin büyük varlık 
ve kudretinden istifade etmek 

Cocuk balosu 
' 

Çok güzel ve eğlen-
celi oldu. 

Ankarapalas salonlarında 
Sakarya okulu namına verilen 
çocuk balosu çok neşeli geç· 
miştir. Saat beşte salon tam 
yükünü almıştı. Baloya istik
lal marşile başlandı, bunu 
takib eden küçük yavruların 
dansları ve yaptıkları muhtelif 
oyunlar mütemadiyen alkışla· 
nıyordu. Çocuk velilerine çok 
güzel 24 Nisan akşamı ya
ratan ve yaşatan okul himaye 
heyetile ö~retmenlerini tebrik 
ederiz. 

Resim sergisi 
Halkevi Ar şubesi tarafın· 

dan büyük. bir itina ile hazır· 
lanan ve birçok san'atkarları· 
mızın eserlerini umuma tanı· 
tacak olan resim sergisi. bu· 
gün öğleden sonra saat 17 de 
Halkevi salonlarında açılacak· 
tır. Sergide, birçok değerli 
tablolar vesair resimler gös
terilecektir. Halkımızın sergiyi 
bir kere görmelerini tavsiye 
ederiz. 

Vilayet paviyonu 

tir. Hugün mutedil hareket eden· Bu böyle .. Ya 40 gün 40 
ler i1:in hiçbir tehlike yoktur. gecelik düğünlerde neler yin-

llugün doğacak çocuklar zc. miş, neler içilmiştir?. 
kiden ziyade dikkatli ola~aklar, Esrarengiz bir kadml 
fokat iş husu unda i) i bir not Pariste, hergün Konkord 
elde eclemiyeecklerdir. Bugün do· meydanında umumi iskemle-

...... ._ •• mm .. ı .......... 
mandan sonra, kalkar ve sade 
kendisine malum olan yerine 
döner. 

Nihayet bu kadın umumun 
nazarıdikkatini celbetmiş. kim
dir? Bu meydanda ne bek-

ve intikal gibi. servet ve irad 
gelirleri mecmuunun nısf ının 
esas tutulacağı ve sı\lma tev
ziatının lkincikanun ayı içinde 
yapılarak muayyen müddetle 
ilan edileceği, tasrih edilerek 
gösterilmiştir. 

ve mütekabilen bu tedbirli 
hareketlerle her yıl muayyen 
bir nisbet üzerinden salmayı 
azaltmaktır. Ve bu, köy işle· 
rinde faaliyetin hedefi olma
lıdır. 

Vilayet tarafından Fuar sa
hasında büyijk ve betonarme 
bir paviyon inşa ettirileceğini 
yazmıştık. Belediye ve Fuar 
komitesi reısı Bay doktor 
Behçet Salih, dün vilayette 
Vali Bay Fazlı Güleci ziyaret 
etmiş ve bu paviyonun inşaat 
işleri hakkında görüşmüştür. 

~ım kızlar aşkta bedbaht olacak· 
}ardır, aşkiız hayat onların en lerden birisine bir kadın otu-
iyi ev kadını o_lmasının yegfine rıır; orada saatlerce kalır, ne 
anıili olacaktır. bir tarafa bakar, ne bir Kimse 

\.,. ________ , __ ..,..,/ ile görüşür. Muayyen bir za· 

i. ? 
ıyor .• 

Gazete muhabirleri kadının 
etrafını sarmışlar, çalışıp çaba
lamışlar, fakat nafile! Kadının 
kim olduğu bile belli olmamış!. 

xrarııı ..... 11'ın: ..... - J'" .. ··--····· · · 

Bu suretle salmaların, mü
kelleflerin iktısadi bünye ve 
kabiliyetlerine uygun olması 
ve istihasal faaliyetlerini sars
maması imkanları temin edil
miş olabilecektir. 

r. 

Şehir Meclisi 
Şehir Meclisi, yarın saat 

16,30 da belediye salonunda 
toplanacak, belediyenin yeni 
sene masraf büdçesini müza
kere ile meşğul olacaktır. 

Vali B. Fazh GUleç 
Vali Bay Fazlı Güleç. dün 

Türkofise giderek Türkofis 
müdürü Bay Cemal Ziya ile 
muhtelif işler hakkında görüş
müştür. 

r 
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Sayfa 3 ~---liiı'lm--------------- ANADOLU 

- ihtilalciler, yeni muvaffa'9 
-

Mo!1trö k<?nf eransı heye- ~_!atürkıe Şehinşah 
tı mumıye toplantısı arasında çekilen 

Nahas Paşa, ecnebil;re daim~ ô:dilô:ne ha dostluk telgraf larr. 
k t 

·d./ • J "' Ankr a, 24 (A.A.) - Tah-
re e e ı eceğıne uair söz vermiştir randa 'ı ürkiye ile fran ara-

Montrö, 24 ( Radyo) _ muş, daha bazı meselelerin sında muhtelif muahede ve 
Konferans, heyeti umumiye ~müzakeresini istemiştir, mukavelenamelerin imzası 
halinde toplanmıştır. Mısırda· K f münasebetile Maı' este Rıza on erans bu gibi nokta- ş 
ki ecnebileri alakadar eden 1 k.k ah Pehlevi ile Reisicumhur 

arı tet ı etmek üzere muh· A 
projenin ikinci maddesini büs- tatürk arasında aşağıdaki 
bütün tayettikten sonra başka telit bir komitenin teşkiline telgraflar teati olunmuştur: 

karar vermiştir. E meseleler üzerinde müzakere· kselans Kama! Atatürk 
lerde bulunmuştur. Muhtelit mahkemeler mese- Türkiye reisicumhuru 

Nahas Paşa, ecnebiler hak· lesi, gelecek perşembe günü Ankara 
kında daima adilane hareket tetkik olunacaktır. Memleketlerimiz arasında 
edileceğine dair söz vermiştir. Fransa heyeti murahhasası, mevcud dostluk bağlarını 

Yunan dr:legesi B. Politis, Mısırdaki ecnebilerin vaziyeti daha ziyade sıklaştirmaya 
ecnebilerin tedfini vesaire hak- umumiyesi hakkında bir muh- yarayacak olan muhtelif mu-
kında uzun beyanatta bulun· tıra hazırlamatakdır. ahede ve mukavelenamclerin 

Kral Karol, Kolonel Bekı· ~~:~!~i ~:s~~~k~;:~~n r!~~
1

h! 
hakkında samimi temennile-

ka bu I etmiştir :~7:m~!~7:~meğe vesile teşkil 

L h R d 
- Rıza Şah Pehlevi 

e • Umen ostJuk muahedesine Emperiyal Majestt!) 

başka devletler de İştir~k edebif ir Rıza Şah Pehlevi Tahran 

Bükreş, 24 (Radyo) _ Bu Memleketlerimiz arasında 
neticesinde husule geldiğini b d 

gece Hariciye Nezaretı.nde Ko- 1 u erece mes'ud bir surette i ave eylemiştir. 
lonel (Bek) şerefine verı'len mevcut sıkı rabıtaları daha Antoneskonun nutkuna Ko- d 
ziyafette, kordiplomatik ve bu··. l ziya e kuvvetlendirecek olan onel (Bek) cevap vermiş ve h 1 
tün naıırlar hazır bulunmuş· iki memleketin arasındaki dost· mu te if muahede ve muka-
lardır. hık münasebatının çok kuv- velenamelerin payıtahtınızda 

Bay Antonesko, irad ettiği vetli olduğunu beyan eyle- imzası münasebetile Majeste-
bir nutukta; sulh için iki dev· miştir. nizin bildirmek lütfunda bu-
let arasındaki dostluk müna· Bükreş, 24 (Radyo) - Kral l~ndukları temennilerden pek 

b 1 K 1 b d b 1 k 
zıyade mütehassis oldum. 

se et erinden bahsetmiş ve aro , ura a u unma ta olan 
Polonya - Romanya paktına Polonya Hariciye Nazırı Kolo- Her gün ve her fırsattan 
başka devletlerin de iştirak nel Beki kabul etmiştir. Bu yeni kuvvetler alacağından 

kabul esnasında • Başbakan emin olarak Majestelerine 
edebileceklerini cövlod:l.don T 1 ' 1 h A 1 ) 

sonra, silahlanmanı;, ancak d:~~Kr~aİ~ K~l~~~i- ~~~İ~ --B~ş- ;;;ill~ti~i~n;:f;hiı ilhak~ı1n~a\i 
sulhu muhafaza için olduğunu bakanı yemeğe alıkoymuştur. en samimi temennilerimi yol-
beyan ederek, bütün dünyada Ko\onel Bek, öğleden sonra lamaya mücaseret eder ve 
hüküm süren bugünkü kay- B. Antonesko ile konuşmala- sarsılmaz dostluğumun temi· 
naşmanın mütekabil paktlar rına devam etmiştir. nalının kabulünü rica eylerim. 

imzasız mektub 
ve hayat .. 

Bir hikayenin kahramanı 
şöyle söylüyor; 

"-Zevceme imzasız bir mek
tub gelmiş .. Bu mektub, be
nim aleyhimdedir. Şeni bir 
denaet, yılan gibi kl\rıla
rak hayatımın sükununun tam 
ortasına kondu. Hiç mi hiç 
alakadar olmadığım mevzu ve 
şahıslar yaratarak, zehirini ku· 
suyor, mütemadiyen ısırıyor. 
Gaipte pusu kuran bıı düş· 
man, aynı zamanda, kendisini, 
benim ocağıma karşı bir dost 
olarak gösteriyor. Sanki fazi
let onun şahsında bütün ke
mal ve idrakini bulmuştur. 
Dört kitabın bahsettiği pey
gamberler, veliler bile, onun 
kadar kamil, vicdanlı, fazilet
kar değildirler. Yüzünde, şey· 

tanın hilekar, kepaze maskesi 
ile bu işi yaparken, vicdanın
dan bahsediyor.. Ona bunu 

1 

vicdanının, dostluğunun ve fa-
ziletinin ilham ettiğini söylüyor. 
Şimdi yuvamın her tarafında, 
ben bir şaşkın gibiyim. Ona 
mukabele edemiyorum. Çünkü 
o, bir fazilet (!) siperinin ar
kasındadır. Karanlık.la, gölge 
ve evhamlarla dövüşmek ise 
muhaldir." 

Dostumu dinledim ve ken
disine, tasavvur edilemiyecek 
kadar acıdım.. Cok eskiden 
imzasız mektubların hayatta 
yarattığı facialar hakkında bir 
eser okumuştum, onu hatır· 
lad.ım .. imzasız mektub, deniz 

rıU~~ğEk~ı ~'ir \o"r\rı'ı?ıe?ı:, .. Yanü'lı 

Venedik mülakatı 
Budapeştade iyi tesirler 

uyandırmış 

Atatürk 
Karaham kabul ettiler 

K. Atatürk 

sulara bırakılan serseri ve sa
hih mayinlerden çok korku· 
ludur. Çünkü, aynı zamanda 
şerefsizcedir, alçakcadır. Fazi
letin, hakkın, merdliğin ve 

\., _______ , ___ J dostluğun gizlisi, kapaklısı ol-

Be/c, ikanın maz. Onlar, maske ile değil, 

Budapeşte, 24 (Radyo) -
ltalya sefiri, bugün Hariciye 
Nezaretine giderek B. Daraniyi 
ziyaret etmiş ve Venedikte B. 
Mussolini ile Doktor Şuşnig 
arasındaki mülakattan haber· 
dar eylemiştir. 

Venedik mülakatı, Budapeş· 
tede iyi tesirler uyandırmıştır. 

Londra, 24 (Radyo)- Tay· 
mis gazetesine göre, Venedik 
mülakatında, Avusturyanın bazı 
talebleri feda edilmiş ve İtalya
Almanya dostluğu bir kat daha 
kuvvetlendirilmiştir. 

Beşiktaş Güneşle 
karşılaşacak 

lstanbul, 24 (Hususi) -
Yarın (bugün) Beşiktaş takımı 
Güneş takımı ile karşılaşa· 
caktır. 

ANADOLU 

Ankara, 23 (A.A.) - Ata
tiirk bugün Sovyet büyük el
çisi Karahanı kabul buyur
muşlar ve büyük elçi kendi
lerine vedanamelerini bizzat 
takdim etmiştir. 

Bu kabulde Hariciye Vekili 
Doktor Aras ta hazır bulunu· 
yordu. 

Reisicumhur Karahanı nezd-
lerinde bir saat kadar alıkoy
muşlardır. 

Şanghayda 
Müthiş bir haydutluk 

hadisesi .. 
Şanghay, 24 (Radyo) -

Haydutlardan beşyiiz kişi, Va
çimyen havalisinde bir köyü 
soymuşlar ve mütcakıben otuz 
eve ateş vermi~lerdir. 

Burada halkla haydutlar ara
sında vukua gelen müsdeme
de birçok kimseler ölmüştür. 

Ademi mü------
Günlük siyasal gazete dahale komitesi 

·---~~----~--------~· Sahip ve ha~yazganı Sah gUnü toplanacak .. 
Haydar Rüşdü ÔKTEM Londra, 24 (Radyo) - İs-

Umumi neşriyat "e yazı işleri 
müdürü: llanıdi .Nüzhet Çançar panya işlerine ademi müdahale 

açık yüzle gelirler. Aynı za· 
bita.raf lığı manda bunlar, yıkıcı, boğucu 

ve öldürücü değil, yaşatıcı, 
- Başı 1 nci sahi/ede -

nın bu akşam saat 22 de aynı 

zamanda Pariste, Londrada 
ve Brükselde neşredilecektir. 

Brüksel, 24 (Radyo) - in· 
giltere Hariciye Nazırı Bay 
Eden, yarın Brükselde bulu
nacaktır. Belçika Başbakanı 
B. V ı:.nzelandla Eden arasın· 

da mühim müzakereler ola-
caktır. 

Alakadarlar; Belçikanın, 
bundan sonra tamamen bita
raf kalacağını ve İsviçre gibi 
bir vaziyet alarak ileride vu
kubulacak muharebelerde her 
türlü taarruzdan masun bulu-
nacağmı haber veriyorlar. 

Londra mehafili, Belçikanın 
bitaraf kalması ile Avrupada 
en çok Fransanın düşiinmesi 
lazımgeldiği kanaatini göste· 
riyorlar. 

kurtarıcı, yapıcıdırlar. Arala
rında bu kadar büyük bir 
karakter farkı vardır. Düşma
nını şeref ve merdlik sahasın· 
da yenemiyeceğini anlıyan ve 
çamurlarda sürünen bir rezil 
ise, hikaye kanramanının söy
lediği gibi, maskeyi yüzüne 
takar, meçhul mıntakalardan 
imzasız mektublarla bombalar 
fırlatır. O, bir "hakikat,. üze-
rinde konuşmadığı ve tama· 
men kendi ruhunun teknesinde 
yuğurduğu çamurdan parçalar 
alarak birşeyler yarattığı için-
dir ki, bütün emniyet tertiba 
tını da perde arkasında al
mıştır. 

"Muhbiri sadık,, "bir dos
tunuz,, vesaire imzaları, me-
deni, ahlaki ve içtimai varlık· 
ları sakat olanların firmalarıdır. 

Onlara dokunmak, mikroplu, 
• ebalı bir nesneyi damara ve 
tam kalbe aşılamaktır. Bir 
ucundan tutmalı, evden dışarı 
atmalı ve sonra, elleri alkolle 
yıkamalı, temizlemelidir. 

kıyetler kazanmışlar 
-----

Kendi rivayetlerine göre, milisler 
teslim oluyorlarmış 

Salamarıka, 24 (RadyQ) -
Milislerden bir grup, dijn ihti· 
Jalcilerin mevzilerine iltica ~de· 
rek teslim olmuşlardır. 

General Molanın kumanda· 
sındak kuvvetler, Riyo tepe
lerini muhafaza etmektedirler. 

Bilbao cephesinde ihtilalci· 
ler tarafından üç Milis tı.yya· 
resi düşürülmüştür. 

Siseragrona cephesinde mi
lislerin biiyük zayiat verdikleri 
söyleniyor. 

Bayon, 24 (Radyo) - İhti· 
lalciler, Ermayon elektrik sant
ralını işgal etmişlerdir. 

Paris, 24 (Radyo) - Ha
vas ajansının hususi muhabi
rine göre, Bilbaoya hakim bü
tün tepeler ve mühim yollar, 
ihtilalcilerin eline düşmüştür. 

lhtilalcilerin tayyare filoları, 
dün de Bilbaoyu bombardıman 
etmişlerdir. 

Madrid, 24 ( Radyo ) -
Madrid müdafaa komitesinin 

bugünkij resmi te~liğinde, 
(l\ar~bansel) de çumhuriye~çi: 
lerin ba-ıı ınuvaffakıyeUer elde 
ettikleri bildirilmekte, ihtilalci 
kuvvetlerin, (Majaşares) nehrini 
geçmek hususundaki gayretle· 
rinin akamete uğradığı ilave 
olunmaktadır, 

( Parama ) cephesinde, ihti· 
lilciler büyük kuvvetlerle cum .. 
huriyetçilerin mevzilerine hü· 
cum etmişlerse de püskürtü(. 
müşlerdir. 

Tencriffe, 24 (A.A.) -- Rad· 
yo ile neşredilen bir tebliğdo 
ezciimle şöyle denilmektedir: 

" General F ranko lngilte· 
reye bir nota göndererek Kı
zıl ispanyanın bütün limanla· 
rma torpil döküleceğini bil
dirmiştir. Diğer cihetten teb
liğde Cerdeue civarındaki Vi· 
erge De La Cambeza manas
tırının milislerin ellerine düş
tüğü hakkındaki haber tekzib 
edilmektedir. 

Alman dostluğu için 

Venedikte Avusturyanın 
bazı talepleri feda edildi 

-------------~--~-

A vu s tu ry anın Çekoslovakyaya te· 
mayül etmesine imkan yoktur 
Pııri , 24 (Hadyo) - (Popolo 

Di Huma) gnı:r.te i; İtalya Iluşbaka

ııı H. Mu oliui ile Avu.turu Ba-· 
knttnn bahisle, 1•ran ız gazetelerını~, 
A\• usıuryanın, halyadan aynlarak 
Çekoslovakyaya temayül edeceği 
hakkında verdikleri haberi tekzib 
··tmekıedir. 

Aynı gazele, Hoına protokohı 
mucibince Avu turyımıo, lıiı;lıir 1a· 
maD Çcko<ılovnkya ile beraber yü· 
riimiyece~ini ila\"c ettik.ten sonra, 
Tuna mesele inin, İtalya ve Alman· 
ya olmadan lıııllc<lilemiyece~ini, 

Arn.turya azilcrinin yakmda ka· 
lıiucye i tirak edeceklerini ileri 

sürmektedir. 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman 
gazeteleri Venedik görüşmel
lerini büyük bir alaka ile tah
lil etmektedir. Deusche Allge
menie Zeitung diyor ki: 

Tuna havzası Avrupanın ce
nubi şarkisindeki menfoatlc-
.,.: .. ; ... ,, ;,.,.h .. ı- .orljlm;.,,.. ihtiv.ıarı 

yaklaşma vücude getirmiştir. 
Almanyanın faal bir iştiraki 
ile Tuna havzasının tam bir 
nizam için esaslı şeraitin lıa· 
kiki surette meydana gelebi
leceği artık malum olmuştur. 

Berliner Lokal Anzeiğer di
yor ki: 

"Bakalım bu güzc.l ümitleri 
Avusturya ne suretle fili saha
ya intikal ettirecek. Viyana 
bugün İtalya ile olan müna· 
sebetlerinin Avusturya siyase· 
tinin dahili bir meselesini teş· 
kil eylemediğini anlamış bu· 
lunmaktadır. 

Londra, 24 (A.A.) - Ga
zeteler Venedik görüşmeleri 
hakkında uzun tafsilat ver-
mektedir. Times gazetesii1in 
hususi muhabiri tebliği şu su· 
retle tefsir etmektedir: 

1Ttemmuz paktı ve Roma Şu cihet!. tebarüz ettirmek 
protokolları gittikçe daha bü· lazımdır ki tebliğ Avusturya 

11 Berlin-Roma mihveri ve 
Roma protokollan Venedik 
görüşmeleri ile yeniden teyid 
edilmiş bulunmaktadır. İstik
balde de Berlin-Roma mihveri 

yük bir kuvvetle nizam ve istiklalinin muhafazası lüzumu 
emniyetin esas unsurunu teşkil hakkında her zaman görülen 
eylemekte devam edecektir.,, kaydı ihtiva eylemediği gibi 

Berliner Tagblat t11 diyor ki: bu tebliğte Habsburglaı ın 
Venedik mülakatlarının ne· tahta yeniden çıkarılması h-

ticesi şunu isbat etmiştir ki kında da hiçbir kelime mev-
cut değildir. Venedik mülaka-

garb devletleri orta Avrupa tının en bariz neticesi İtalya· 
mıntakasınm bünyesinde kuv- Almanya dostluğunun bugün 
vetli bir surette yeretmiş rea- her zamankinden daha kuv-
liteleri sarsmak kudretinde vetli olduğunu göstermesidir. 
değildir. Cenub şarkide inki- , .• -----------·• 
şafın başlıca şartını teşkil et- TAK V j M 
meğe başlıyan küçük devlet- Rumi. 1353 1 Arabi-1356 
lerin , istiklali ancak İtalyan- ~iQau 12 Sefer 13 tJnrehaoe~i: - komitesi, gelecek hafta Salı 

izmir İkinci Be}ler sokağı günü toplanacak, kontrolun 

Londra, 24 (A.A.) - Emin 
bir membadan öğrenildiğine 
göre, Be \·ka hakkındaki Fran
sız • İngiliz beyannamesinin 
metni imza edilir edilmez der· 
hal Berlin ve Romaya tebliğ 
edilerek İtalya ile Almanyamn 
bu vesika gazetelerde neşre
dılmeden evel muhteviyatı 
hakkında malumat almaları 

Dost, düşman meydanda 
gerek.. Orhan Rahmi Gökçe 
~--~~~-,----~---~ Alman dostluğunun yarattığı _ 

hava içinde kabildir. Venedik 
mülakatının neticesi Prağ ta· 
rafından düşünülmüş olan ka
ranlık projelerin bir neticeye 
varamıyacağını kafi derecede 

C. llalk Parti::i binası içincle yaptığı tesirler üzerinde müza· 
Telgraf: lzmir - A~ADOLU kerelerde bulunacaktır. 

Telefon: 2776 •· Posta kutıısu 405 v k [ k 
ABONE ŞERAİTl naça çı ı . 

Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üı; Ankara, 24 (A.A.) - Geçen 
ylığı 500 kuruştur. bir hafta içinde gürük muha-

Yabancı memleketler için 8enelik faza örgütü 44 kaçakçı, 1260 
abone ücreti 27 Jiraclır Heı yerde 5 kuruıtur kilo gümrük kaçağı, 107 litre 

- içki, 429 Türk lirası, 50 ster-
Günü geı;miş nüshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR -

lin, 2 kilo uyuşturucu madde, 
8 tüfek, 72 mermi ile 14 ka
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

temin edilecektir. 
Salahisettar mahfeller be

yannamenin Almanya ile ltal
yaya gönderilmesini Lokarno 
misakını imza etmiş olan bu 
devletlere kar~ı bir nezaket 
eseri telakki etmektedirler. 

Bu mahfiller bu hareketi 
yeni bir garp misakı aktedil
mesi için Edenin yakında 
Brükselde başlıyacağı müzake
releri kolaylaştıracağını ümit 
etmektedirler. 

Aynı mahfiller Fransa ve 
Belçika arasındaki mü1.akere· 
lerin bütün gece devam etmiş 
olduğunu ve dün öğleden 
sonra tam bir itilafa varıldı· 
ğını ilave eylemektedirler. 

isbat etmiş bulunmaktadır. 
Cermanie diyor ki: 
Bir ltalyan - Alman hinter

landı gibi değil fakat hususi 
şeraiti ve hususi ihtiyaçları 
olan bir ekonomik vahdet gibi 

1 
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3 
7 
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Evkat Ezan Yasat E'kat Ezan Vau 

Güneş 19,10 5,09 d7am 12 18, 

1 

öğle 5,13 12,12 yatsı 1,41 20,3 
"kindi 9,02 16,01 imsak 8,18 3,14 
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~&~ 4 ~~~~~~~~~~~~~~~ Akhı·sarda O~miş~ 

Bir aşkın neti~eai 
' - d h güzel faaliyet Hamid gecesi Mahk me salonun a iÇ . .• Ödemiş, (Hususi) - Dün 

kırıklar Yu
•• kselı·yordU k Telefon, yol, şehir cıl: 5am ödemiş Halkcvinde 

Dövme biıyük şairimiz Abdülhak Ha 
Namazgah c1ıddesinde Hilmi işleri mid gecesi çok parlak bir su· 

illa "'nUn COCUk, ağf ıvarak, keşki oğlu Naci, Süleyman oğlu 11 Akhisar, (Hususi) - Kaza- rette yaşatılmıştır. Bu törene 
''' ı M V yaşlarında Reşidi dövdüğün- mızın Saracoğlu, Kapaklı, Rah· binlerce halk iştirak etmiştir. 

ben 'de ölseydim, dedi den yakalanmıştır. miye ve Beyoba ile Sazaba Törene lstikla\ marşile baş· 
Kadm dijvUIUr mU? köyleri arasındaki 11 "kilomet• lanmış, Bay Muammer Lütfi 

Kemalpaşa kazasının Yiğit• kaydı, suya düştil. Derhal kur• Alsancak ilkbahar sokağında relik yolun sekiz metre geniş· büyük Hamid in bioğrfisini, 
ler köyünde on beş yaşında tarmak için üstüne atıldım. Kadir oğlu Mahmut, Kadir likle turabi tesviyesi tamam- eserlerini tahlil yoluyla anlat· 
Raziye adında bir kızı kaçı· Su belimize kadar yükseliyor· kızı Suphiyeyi dovdüğünden lanmış, 4 kilometrelik taş ha· mış, büyük dahinin edebiyatı-
nrken köy civarındaki derede du. Raziyenin başındaki bezi yakalanmıştır. zırlanarak 2 kilometresinin mıza yaptığı tesirleri bütün şÜ• 
boğulmasına sebebiyet ver· yakaladım, fakat bez elimde - ferşiyatı yapılmış ve 950 met- muliyle aydınlatmJş, sözlerini: 

k ld R · 1 h l ce çok hızlı akar. Çünkü çok ı d ·ı ı b~ ~ mekle maznun Mustafa oğlu a ı, azıye, su arın ız 1 
• resi de silindirajlanmıştır. Sen >ir gün t eğı ' ete • asuman 

On altı Yaşında lbrah.ımin mu- reyaııına kapılarak biraz ileri- yakında 20 metrelik bir şelale Akh y k"" d k" idin, 
d ' İsar· aya oy arasın a 1 Bir a üman değil, edebi bir cilıno 

hakemesine dün şehrimiz ağır- deki üç metre yüksekliğindeki vardır. Ondan sonra on a ım yolun da taş ihzaratına baş· idin. 

ceza mahkemesinde başlan· şelaleden aşağı düştü. Kork- aralıkla üç metre yükseklikte lanmıştır. Sındırgı ile Gördes Şiir ağlasın, yetim kıılıııı ıuın'ııı 
mıştır. Köyün güzel kızların· tum, döniib eve geldim. diğer bir şelale vardır. Buradan kazaları arasındaki yollara yaz n~loem, 

R k - d Maznun lbrahim, hikayesi· geçmek ı"stem·ışler. Halb_ u.ki k . l . . . Sönsün güncşlerilı! hugün hilkat dan olan aziye, aynı oy en ve ış geçıt verme erı ıç~n ıığln ııı! 

Mehmed oğlu lbrahime ni- nin bıından sonraki kısmını burası çok derin ve tehlikelıdır. lazım gelen tertibat ikmal edıl- Mısralarile sözünü bitirmiş, 
Şanlıl idi. Fakat şayialara gözyaşları içinde anlatmağa Parsa ve Kemalpaşa Jandar- miş olduğundan bu ay başın- K f b"t" 

da bu y~lların da ameliyatına alkışlanmıştır. on crans ı ı-
göre, kız, nişanlısını sevmemiş, çal_ışm~:nun ölümüne ben se- me karakol komutanları da başlanacaktır. Bütün bu faali· minde dinleyiciler büyük ölü-
beğenmemiş, maznun Mustafa şahid sıfatile dinlendiler: yet, humınalı bı"r hareketin ye saygı eseri olmak üzere hır 
Oğlu lbrahimle sevişmiştir. Is· beb oldum. Ne ceza verirse· S d k b" k 1 l d - u için e ızın ır aya· mahsulüdür. Akhisarda gün dakika ayakta a mış ar ır. 
tintak kararnamesi okunduk- niz verin, razıyım. k 1 k k · tte B H l t Demiştir. Okunan ifade- ğı ve bir o u ıvrı vazıye yoktuı· ki yeni bir kımıl<lanış Bundan sonra n. a e ' 
tan sonra maznun lbrahimc sinde: olduğuna 2öre, suya düştük· belirmesin. Telefon işlerine de B. Hamza ve A. Ata tarafın-
ne diyeceği sorulmuştur. Henüz ten ve 600 metre sürüklen· son aylarda Hlzım gelen ehem- dan Hamidin eserlerin&·~n par-
on altı yaşında bulunan ibra· - Ben Raziyesiz yaşıya- T'" k 

h dikten sonra bir taşın üzerine miyet verilmiş olmakla Akhi- çalar okunmuştur. oren ço 
him·, başından geçeen vak'ayı maın. Artık .dünya bona a- · h lk ·· 

d 1 Çıkmağa çalışmış, hatta bir sarın bu en mühim derdine heyecanlı geçmış, a mus· 
Şöylece anlatmıştır: ramdır. Keşke ben e su arın b b l l 1 t 

Cereyanına kapılıp ölse idim, ayağı ve bir kolu bu yüzden cevap verilmiş olunuyor. Bu et inti a ar a ayrı mış ır. 
- Raziye ile ötede beride l ı * 

b r diyordu. kıvrık kalmıştır. Maznun b- hususta ilçebaydan ma umat * "' 
konuşuyorduk. Bende ir a a- .. h k istedim. B<ty Yenal dedi ki: Ödemiş çevresine son gün· 
k d N d t Raziyenin ninesi Umme an rahim, o sırada gelip öye a uyan ırmıştı. ere e ras • k _ Kaza dahilinde 472 ki- lerde kafi derecede yağmurlar 
1 k k d k B" - şahid sıfatile dinlenmiş ve haber verse idi kızı kurtarma d 
aşsa onuşuyor u . ır gun • lometrelik telefon tesisatımız yağmı~tır, halk sevinç için e-

.. g""bre yu-klemiş olduğu şu izahatı vermiştir: mümkün olurdu. B 1 k" · · f l 
eşege u . 1 k "k var. 93 kö)•ümüı.den 76 sında dir. u yı tütün e ımının aza 
halde köye doğru gelirken - Raziye üç ay 1 1 en Dediler. Diğer köylü şahit- 1 k d' h"I" 

b telefon mevcud. Yeni hazır· olacağı söy enme te ır, a a 
kendl.sı· ne rastladım. Ben de anası öldü. Kızı ben üyüt- 1 " ld aynı sorgu on· k d 

ı k• - er çagırı 1
' lıklar için bu sene 2000 direk yağmur devam etme te ir. 

sığırları dere kenarına salıver· tüm. Bu brabimi, va a günu lara da soruldu. Şahitler, bu- * 
dere kenarında, kızın yolu değiştireceğiz. Mevcud hatla- * "' 

miştim. Köye cuma nama:ı:ına B R na imkan göremediklerini söy- rın 130 kilometres:ni yeni baş· Bugün 23 Nisan çocuk bay· 
"d' d R · b · ·· üzerinde görmüşler. en a- d I 

Bu akşamki progt·anı 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30· 
14 Halk türküleri, havadisler, 
hafif musiki. 
Akşnm neşriyatıı 

Saat 18,30 danı musikisi, 
19,30 Konfe. 41 s (Ordu saylavı 
B. Selim Sır- Tarcan tara· 
fından), 20 Bn. Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 20,30 B. Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45 
B. Muzaffer ve arkadaşları ta· 
rafından Türk musikisi, 21,15 
stodyo orkestrası, 22, 15 ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 plak· 
la seçilmiş musiki parçaları, 
23 son. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 te Türkçe neş-

riyat. 
--~~~~-----~~~---

Bu Mayısta gene 
Breslav sergisi 

Her sen~ olduğu gibi, bu· 
sene de Almanyada Breslav 
sergisi Mayısta açılacaktır. Al
manya ile ticarette bulunan 
Cenubi şarki hükumet ve mil
letlerine bir kolaylık olmak 
üzere, sergi bu sene 5 Mayıs
tan 9 Mayısa kadar beş gün 
daha temdid edilmiştir. 

gı ıyor um. azıye enı go· le i er. tan ıslah etmek için tertibat ramı Ödemişte biiyük tezahü· 
ziyeyi aramağa çıkmıştım. b h' b 

runce: Gelmemiş olan azı şa ıt- aldık. 6500 kilo tel, 3000 ratla kutlulanmış, her yer ay· 
- Gel! Dedi, birlikte ka- lbrahime sordum. Görmedi- lbl · k Öd · 

Breslsv sergisinde en ziyade 
nazarı dikkate alınacak nokta 
burada zirai mahsulat ve zirai 
makine, alat ve edevatının 

d !erin ihzaren ce erıne arar fincan mubayaa ettik. Hat raklarla donanmış, emışte 
1 ğini söyledi. Çay kenarın a k b k ç k · k ça ım. verilmiş ve muha eme aş a çnvuşlarile fen memurları te· ocu esırgeme urumunun 

N k l D. dolaşırken Raziyenin ıslak d ç k b h · · - ereye aça ım. ıye bir güne l,ırakılmıştır. min ettik. Üç ay sonra, her yaptır ığı " ocu a çesı,, nın 
sordom. bezini buldum, gidip köy 1 ı 

l.nebolu ~acı·ası an için, kazamlZl'l civar bütün açıma töreni yapı mıştır. - Karşık·ı dağa! Dedı". Ben muhtarına haber verdim, muh· 
• - ' 1 • ' 1 ~ --y .... - 1 ..... ..., .... 'u. 1 

• ·-·T -'·.J~ı· ""'""''"'ö"ll ;:,\Jy- 111111, 'g~lıt! '~azıyeyı ğorrlı'eaı- "lUllıtLer aınıenemeaı eaebileceğimizi temin edebi- Çeşme, (Hususi)- 23 Nisan 
ledi, beni kandırdı. Birlikte ğini söyledi. Ertesi gün araş- İnebolu faciası maznunları- lirim. Komşu kazalar kay- çocuk bayramı, Çocuk esir-
döndük. O sırada fazla yağ- tırmağa başladık, dereden nın muhakemelerine dün şeh- makamlarile bu hususta ara- geme Kurumunun ve Çeşme 
mur yağdığı için köy civarın- geçmeğe çalıştıkları yerden rimiz ağırceza mahkemesinde mızda mutabakat hasıl ol- Çankaya kulübü ile llçebayın 
da ki dereye fazla su gelmişti. 600 metre ileride bir taş ke- devam edilecek ve facia esna- muştur . ., delaletleri le fevkalade tesid 
Derenin kenarına geldiğimizde narında bir IColu ile bir ayağı l Akhisar, (Hususi) - Şehir edilmiş ve çocuklara şeker 

sında nebolu yolcularını kur· 
karşı tarafa geçmek için mü- kıvrık vaziyette Raziyeyi bul- Meclisi toplanmış ve 937 yılı tevzii ile sinema binasında bir 

taran istikbal vapurunun üçün-nasip bir yer aradık. Ben her duk. Sonra lbrahim tutuldu büdçesini varidat ve masraf çocuk müsameresi verilmiştir. 
vakit gelip geçtiğim için de· ve Raziye ile kaçarken kızın cü kaptanı Bay B. Ömer ve mütevazin olarak (112,730) § Kazamız tahrirat katibi 
renin sığ ve geçid yerlerini nasıl suya düştüğünü anlattı. lostromosu Tahsin dinlene· lira üzerinden kabul etmiştir. Bay Kemale görülen lüzum 
biliyordum. Oradan geçmek Şahid Ümmahan, bundan ceklerdi. istikbal vapuru, Tuz- Bu büdçe ile yeni belediye üzerine işten el çektirilmiştir. 
istedim. Fakat Raziye, belki sonra ağlamağa başladı: lada tuz yüklemekte idi. Mu- binası için 10,000 lira ve iyi ipek kozası fiatleri 
dayılarına rastlarız diye korktu, - Yazık oldu, dedi, fakat hakeme için kendilerine tcb- su taharrisi ve artezyen yapıl- Bursada ipek kozası fiatle-
beni derenin dar bir yerine ne yapalım. Olan oldu, kader ligat yapıldığı hakkında mah· ması için 30,000 lira ve yeni rinin düşeceği hakkında bazı 
doğru !lÖtürdü: böyle imiş. Ben davacı değilim. heme reisliğine cevab gelme· parke kaldırımı için 7,000 rivayetler deveran etmektedir. 

- Buradan geçelim. Bizi Mahkeme salonu, hıçkırık diği anlaşıldı. Maznunların ve- lira, park ve bahçeler ıçın Dün Bursa ticaret odasından, 
kimse görmez. seslerile dolmuştu, hem ihti- killeri, İstikbal vapurunun tek- 2,000 lira tahsi1iat tefrik edil- şehrimiz ticaret odasına gel:m 

Dedi. yar kadın, Raziyenin ninesi, rar lstanbula döndüğünü söy- miş, yeni yıl için belediye re- bir mektubda bu haberin doğ· 
- Orası derindir. Dedim. hem de maznun ağlıyordu. liyerek bu şahidlerin ifadele- isine muvaffakıyetler temenni ru olmadığı bildirilmiştir. 
- Olsun, biribirimize tutu- Bundan sonra şahidler din- rinin İstanbul ağırceza mah- edilmiştir. Bay Selim Sabri 

na tutuna geçeriz. Dedi. lendi, on kadar şahid, Raziye kemesince istinabe suretile Türkiye • Polonya ticaret Zong:ıldak frengi mücade· 
Ben çizmelerimi çıkardım, ile maznun lbrahimin seviştik- alınmalarını istedi. Mahkeme anlaşmaları) lesi başhekimliğine tayin edi· 

Raziye de pabuçlarını.. Suya !erini sonradan h1ber aldıkla- heyeti, bu dileği kabul etti Türkiye·Polonya ticaret ve len şehrimiz deri ve tenasül 
girdik, ben önde, Raziye ar- ruıı söylediler ve: ve şahidlerin lstanbulda ifade- kliriııg anlaşmalarının iki ay hastalıkları dispanseri doktoru 
kada yavaş yavaş geçiyorduk. - Bunların dereden geç- lerinin alınmasına karar vardi, müddetle uzatıldığı Ankara Bay Selim Sabri, Zonguldağa 
Suyun orta yerine gelmiştik. mek istedikleri yer, en tehli- p mahkemeyi başka bir güne Türkofis merkezinden, şehrimiz gitmek üzere lzmirdeki vazı-

fevkalade bir surette teşhiri· 
dir. Bunun için bu sergiye 
hemen hemen bütün Cenubi 
~urKı milletleri blla istisna iş-

tirak etmektedirler. Binaen
aley ziraat ile alakası olan 
bu sergi herkesi alakadar ede
ceği tabiidir. 

Bizi de pek alakadar ede
cek bu sergiyi ziyaret edenlere 
sergi id::ıresi her nevi sühuleti 
göstermektedir. Almanya ile 
takas suretile iş yapmak, Al
manyaya ham mal ihraç etmek 
istiyenlere, burada bu gibi 
işlerle meşgul müesseselerle 
temasta bulundt.ıkları gibi, ser
gi tarafından da her türlü hi· 
nıayeye mazhar olurlar. 

Bundan başka sergiyi ziya
ret etmek istiyenlere hareket 
ve avdetleri için demiryolla· 
unda büyük tenzilat yapıl
maktadır. Bu ter.zilattan isti
fade etmek istiyenler, bulun· 
dukları mahallerdeki seyahat 
acentalarına müracaat edebil
dikleri gibi buradan alacakları 
vesikalarla sergiyi parasız ge· 
zebilirler . Birdenbire Raziyenin ayağı keli bir yerdi, oradan sular bıraktı. Türkofisine bildirilmiştir. fesinden ayrılmıştır. 
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63 
riayeten erkek elbisesi giydir· 
dim. Ormandan geçerken şato· 
nun muhafızlarından bir müf
rezeye iltihak edeceğiz. Bu 
müfrezenin kumandanı da her 
halde doktor Bilz olacaktır. 

Dedi. 
Yüıbaşı Ojiye: 
- Ata, dedi, artık ışın 

eşiğindeyiz demektir. 
Lük: 
- Evet, dedi, yalnız son 

dakikada bu kahraman ada· 
mın planında bir tadil yaptım. 
Burada, yani Trolveş hüku· 
metinin bir sırrı vardır. Bir 

••av••-- r 

.. 
!f akleden : F. Ş. Btmliojlıı 

sır, bir muamma .. Bu muam
ma üzerinde biraz malumatım 
var. Fakat daha bilmediğim 

şeyler çol::. Bunları bize ancak 
Sigisbert bildirecektir. işi yan
da bırakamayız. Vazifem da
hilinde bulunan bulunan bir 
isi tamama erdirrn~k lazımdır. 
Sizin de vazifeniz btıınu icaJt 
ettirmez mi? 

- Evet.. Evet .. 
- Şu halde mutabıkız! 
V c Almanca olarak gar

diyana: 
- Azizim Breşvonç, dedi, 

biz hazırız ve emirlerinizi bek· 

liyoruz. 
- Hayır .. Henüz hazırlan

madık, çünkü madmazel ile 
mösyö de bu elbiseleri gıy

melidirler . 
Salonun bir cihetinde bir 

düzine asker karyolası vardı. 
Bunların on birinde baygın bir 
halde ve yarı çıplak askerler 
uyuyorlardı. On ikinci karyola· 
da da bunların ceket ve pan
talon vesairesi vardı. 

Madmazel ve yüzbaşı beş 

dakika içinde bu elbiselerden 
birer takım giydiler. Bunun 
uzcrine gardiyan: 

- Ala, dedi, Trolv~ş sin
yorlarının, şimdi gireceğimiz 

muhnfız zabitanı koğuşunda 
tam 16 zahit vardır. Ani ve 
kısa bir hareketle bu mösyö
lerden bir v"ya birkaçı bir 
anda bütün şato ve ormanda 

bulunan müsellah adamları 
aleyhimize harekete getirebi· 
lirler. Gizeli saymamak şartile 
biz de yedi kişiyiz. Madmazel 
Gizel beş güad~beri geçir
diği buhranlar hasebile kafi 
derecede kuvvetli değildir 
sanıyorum. Doktor Bilzi de 
hesaba katmıyorum. Çünkü 
onun da Vikont denilen vahşi 
adam tarafından kafi derece· 
de hırpalandığını sanıyorum. 

İlk iş olarak madmazel Gi
zci ile doktor Bilzi kurtara
cağız. Binaenaleyh yedi kişi-
yiz. Halbuki onlar on altı ki· 
şidirler. Ben, zevcem ve oğ· 
lum, doktoru kurtarmak için 
hayatımızı fedaya karar vrrdik. 
Madmazel Diyan ve siz üç 

muhterem mösyö, madmazel 
Gizeli kurtarmakla mükellef
siniz. Fakat sizin te~ebbüsü-

ez~işlerdir. - . --- - - -

nüz de ölüme koşmak de
mektir. Bunu hatırdan çıkar
mayınız. Bunları söylemeği de 
bir vazife biliyorum. 

Lük, gülerek: 
- Çok tcşek"ür ederir11 

azizim, dedi, yedi kişi istedik-
ten ve azmettikten sonra ne 
zaman olsa 16 kişiyi mağliib 
edebilir. Haydi ileri! 

- Haydi, ileri! 
Ve, yedi kişi bundan başka 

birşcy görüşmediler. 

-1-
Hiıdise peşinde 

Yemek esnasında, Kont ve 
Vikont doktorun hıyaneti 

hakkında karar vermek için 
müzakereye başladılar. 

Karar şu oldu: Gece eğlen

ce nevinden bir mikdar iş
kence ile doktor Bilz öldiirii
lecek ve cesedi de hiçbir 

oda hizmetçisinin yardımı ol
madan yok edilecektir. 

Kont Sigisbert: 
- Yarın emri yavmi-

de doktorun mühim ve uzun 
bir vazife için gönderildiğini 
bildiririm ve yerine de mua
vini doktor Franderbergin ve· 
kal t edeceğini ilave ederim. 

Dedi. 
Kont ve Vi1 ont vakıa son 

derece zalim ve kötü adam
lardı; fakat cinayetlerinde ve 
işlerinde hileyi de bir an için 
elden bırakmazlardı. Şato ve 
malikanedeki sıkı disiplini, 
herhangi bir dedik~du ile 
sarsmak istemezlerdi. 

Bu iki zalim ve kurunu 
vustadan kulma usullere sadık 
adam, boğazlarına diişkün 

değildiler, az ve sıhhi yemek· 
- Sonu var -r 
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Edirne, 23 (A.A.) - Türkp 
kuşu açılma töreni bugün 
saat 15 te çok parlak bir su~ 
rette yapılnııştır. Bu tören için 
aylardanberi büyük hazırlıklar 
yapılmııtı. Dün sabah hava 
kurumu müfettiti Emin Ali ile 
birlikte Edirneye gelen tay· 
yareci Vecihinin şehir üzerin· 
deki uçuşları ve yeni satın 
alınan tayyarelerimizin Alman· 
yadan gelişi halkı daha bir 
gün evelisinden heyecanlan
dırmış gerek Edirnelilerin ve 
gerek yakın kaza ve köylerin 
bu büyük törene daha geniş 
mikyasta iştiraklerinde amil 
olmuştur. 

Hele bugün 23 Nisan töreni 
esnasında başhyan ve yarım 
saat kadar devam eden yeni 
tayyarelerimizin şehir üzerin
deki uçuşları bu heyecanı bir 
kat daha artırmıştır. O dere
cede ki tayyare meydanında 
daha saat sekizde başlayan 
ve on ikiye doğru daha ziyade 
artan akının arkası ancak on 
altıya doğru alınabilmiş ve 
şehrin araba, kamyon, otomo· 
bil ve bütün vasıtaları tayyare 
meydanına mütemadiyen insan 
taşıdığı halde kendilerine sıra 
gelmiyecetini anlıyan on bin
lerce insan yaya olarak mey· 
danın yolunu tutmuş bulunu
yordu. 

General Kizım Diriğin, baş· 
müşavir Sabri Oneyin, Edirne 
ve Kırklareli valilerinin ve 
hava kurumu müfettişi Emin 
Alinin de hazır bulunduğu 
bu büyük törene istiklal maı
şile başlandı. Alana bayram 
marşile bayrak çekilmiş, Edirne 
Türkkuşu namına başkan Züh
re, Türkkuşu talebeleri adına 
da kız öğretmen talebelerinden 
Vecibe çok heyecanlı birer 
nutuk söylemişler ve bunu 
müteakıb General Kazım Di· ........................ 

Halkevi köşesi 
1 - Halkevi Ar şubesi re· 

sim kolu tarahndan hazırla· 
nan resim sergimiz, bugün 
saat 17 de salonlarımızda kü-

rik kısa bir nutukla tayyare· 
ciliğe gösterdiklerı büyük ala
kayı Türkkuşuna üye olmak 
ıuretile bilfiil aahada tecelli 
etttirdklerinden dolayı gençleri 
tebrik ve içli sevgi ve alakayı 
gönüllerinde yaşatan bütün 
halkımıza teşekkür etmiştir. 

Bundan sonra onbir tayya· 
remiz birden havalanarak bii· 
yük hava gösterilerine başla· 
mışlar v~ arada planörlerin 
uçuş tecrübeleri de yapılmış· 

tır. Uçuşlar bir saat sürmüştür. 
Bu sırada Vecihi ile birlik-

te havalanan Bayan Yıldızın pa· 
raşütle atlayışı halk arasında 
görülmedik bir heyecan do· 
ğurmuş ve Yıldız yere indik· 
ten sonra dakikalarca omuzlar 
üzerinde taşınmıştır. 

Bayan Yıldızı genç paraşüt· 
çü Cemaleddinin çift paraşüt
le atlayışı takib etmiş ve hal· 
kın coşkun heyecan ve takdir 
hisleri ile karşılanmıştır. 

Bundan sonra Bayan Maide 
Dirik ve daha bazı bayanlar 
uçarak Türk kadınhğının ha
vacılığa olan derin ilgi ve bağ
lılığını göstermişlerdir. 

Tören saat 17 de sona er· 
miş ve Almanyadan yeni ge· 
len tayyarelerimiz saat 16,30 
da lstanbula yollanmışlardır. 

Şehir baştanbaşa elektrik· 
lerle donatılmı~tır. Bu akşam 
Halkevinde köy eğitmenleri 
tarafından büyük bir müsa· 
mere verilecek, Halkevinde 
sinemada ve mekteplerde Trnk· 
ya Umumi müfettişliği sinema 
operatörü tarafından Trakya 
ve Türkkuşunun faaliyetlerine 
ait filimler gösterilecektir. 

Japon tayyarecileri 
ltalya krah tarafmdan 

kabul edildiler .. 

okudum: bakan ismet lnönü bugün bey- Memle~ette köRJür istihla- • fikirler " apn zamaqlard1t 

N k b. k d nelmilel kömür seraisini ar.•r· kini artırmak ve Lömiir kulla, pefriyat kıadroıunu geni~leterek 
evyor ta oturan ır 8 ı· & r- ~ memleketin düıijnen unsurl~ 

na, Paristen bir telgraf gelmiş, ken §U nutku söylemiştir: nan cihazları yaymak hükı'.ime- rım ke ·dj muhitinde foplama-
telS'rafta kocasının bir kazaya "-Arkadatlar; tin takib ettiği başlıca bir po· ta, bt·ndan bı1tk• mubtelif 
k b 'tt'ğ' · b'ld' · Ankarada ilk defa kurulan litikadır. Bu politikayı tabak~ ur an gı ı mı ı ırıyormuş. ıııevıularla da ibtiyı&ea ccvıb 
Kad C ğ k n Ok arsıulusal kömür seraisini tim· kuk ettirmek yolunda ciddi m a ız, ocası ı ç se• • vermete çalışmaktJdır. Tavaivı 
viyormuş galiba ki, havagazı di açıyoruz. Memlekette kö· bir gayretle çahıan ve bu ederiı. ..-, 
musluğunu açıp yatmış ve mür istihlikini, kömürü muh· sergiyi a;mak teşebbüsünde 
bittabi: telif yerlerde ve makinelerde, bulunup meydana getiren ar- Fuar ve l"o1o'1ya 

Şol cennetin ırmakları evlerde kullanmayı öğretecek kadaşım Celal Bayara takdir- fzmir Enternasyonal fuann· 
Akar Allah deyu deyu; ve kolaylaştıracak bir müessese lerimi ve tebriklerimi huzuru· da teşhir edilmek üzere Po• 
Teranelerile cenneti boyla- olarak bu sergiye çok kıymet nuzda arzetmek benim için lonyadan memleketimize gön· 

mış .. Bir müddet sonra, kadı- veriyoruz. hir vazifedir. derilecek malların Polonya ,i. 
mn kocası çıkagelmiş ve ka- Serginin maksadı burada Sergiye gösterdiğiniı yakın mendiferleri ile parasız nakle· 
rısının uğradığı müthiş akıbet gösterilmiş olan makinelerden ilgiden dolayı hepinize ve bil· dileceği fuar komitesine bil· 

karşısında donakalmış.. Tah- bu memleketin ihtiyacına uy· hassa izhar ettiği alaka için !!d!li!lrimlm_.iş!!iti!lr.!mll!m!!!l!I-•=" 
kikat neticesinde anlaşılmış gun olanların seçilmesidir. Ser· Kordiplomatiğe teşekkür et· bulunan Türk müesselerı ~ 
ki, telgraf, 0 kadına değil, giye layık olduğu ehemmiyeti mek benim için bir zevktir. şunlardır: 
fakat isim müşabeheti pek tevcih ederek iştirak etmek Bu açılan serginin memle· Etibank, lbrahim lşıksalan, 
fazla olan diğer bir aileye isabetini gösteren firmalara kette kömür istihlikini ve kö- Zamgocyan Ticaretevi, Kozlu 
çekilmiş imiş.. ve bu beynelmilel sergimize mür yakan aletlerin ve maki· kömür ifleri maden tetkik ve 

Bu sefer de, matem ve ke- alaka gösteren memleketlere nelerin kullanılmasını arhraca- arama enstitüsü, Soma kömür 
der, bittabi pılıpırtının yarı- teşkkür etmek isterim. ğını kuvvetle ümit ediyoruz. madeni, Telgaz, Türk Ticaret 
sını tor· ıyarak öbür eve git- Bu açılış dolayısile bilhassa Şimdi müsaadenizle sergiyi bankası, Vehbi Koç ve Bolid 
miş ve hakikaten kazaya kur· vatandaşlarıma işaret etmek açıyorum. " Ltd. Yeni eczane, Yüksek Zi· 

· d' k b · raat enstitüsü ve Zumrzade. ban gitmiş olan adamın zev. ıste ığim no ·ta u sergimn Ankara, 23 (A.A.) - Bey· 
.. k'" ld k d k ı Gerek eşyaların büyük itina cesi, mateme girmiş.. mum un o uğu a ar ço ne milel kömür sergisi bugün 

Hikaye bu kadar değildir, yurtdaş tarafından gezilip gö- saat 17 de Bıııcban ismet lnö- ile teşhir edilmekte- oldutu 
_. ıtandların tanzimi hususunda 

actle etmeyiniz: rülmesidir. Sergiyi bilhassa nünün bir nutlcuyle a.çılmıştır. sergi tertib heyetinin göller-
Bir hadisenin iki taraflı ma- ailelerin gezmesini,! kömürün Açılış münasebetile yapılan diği büyük dikkat ve itina 

gduru olan ve biri kocasından, kullanış yerlerini ve kolaylık- bu merasimde bütün Vekiller, gerek başta oour salonu ol· 
diğeri de karısından dul ve larını yakından tetkik etmesini mebuslar, kordiplomatik ve mak üzere bütün sergi salon-
mahrum kalan bu iki kişi, ve hele kadınlarımızın kömür vekaletlerle milli müesseseler, !arının tezyini işlerinde Münir 
neden sonra: istihlak eden vasıtaları birer bankalar rüesası ve kalabalık Hayri ve arkadaşlannın göı· 

- Eh, demişler, Allah bizi -::dan arta kalan eserleri to· bir davetli kütleşi hazır bu- termiş oldukları yüksek mu-
birleştirecekmiş ki böyle bir lunmaktaydı. vaffakıyet bakımından beynel-

parladı.. O geceyi yorgun ·ı 1 k- .. · · b" .. 
hadise yarattı. Öyle ise biz Kömür sergisinin kurulduğu mı e omur sergısı utun ge-

yorgun geçirdi. Ertesi gün ı · t kd' ı · · ı de evlenelim, olsun, bitsin! sabah·. sergicvinin önü sayısı binleri zen erm a ır ennı top amıştar. 
F 'lh k'k b d Memleketimizde ilk olarak ı a ı a unu a yapmış- _ Misafirler başın sağma aşan halkla dolu bulunuyordu. 

lar .. Düşünüyor, düşünüyor da: gı-tirl"'rl '\ara• h~m 17 ~-- D-~L-'·-- L ~~,'ğ.1::gı"~~':ıd~ğ. ı~wım.:aJ:! 
- Vaaaah ölenlere -diyo· Diyerek ortalığı temizleme· met lnönü yanlannda Ekonomi vaffakıyet en güzel ifadesini 

rum- arkalarından böyle bir ğe, siipürmeğe başladı .. Ôğ· Bakam Celil Bayar, iç itler bugün sergiyi gezdikten sonra 
şeyin geçeceğini bilselerdi aca· leden sonra kapı çalındı, pen· Bakanı ve Parti genel sekre· profesör Bn. Afetin Ekonomi 
ba mezann kapısına yaklaşa· cereden baktı, hakikaten mi· teri Şükrü Kaya, Dış işleri Bakanlığı müsteşarı Kurtoğlu 
caklarına mahkemeye gidip safirler geliyordu. Aynanın Bakanı Tevfik Rüştü Aras bu· Faike aşağıdaki cümlelerle 
boşanma davası açmazlar karşısına geçti, alelacele sa- lnnduğu hald~ sergi evine gel· anlattığı intibalnmda bulmak· 
mıydı? çını, başını düzeltti, güzel gö· miş ve sürekli alkışlarla kar- tayız: 

Vaktile bir dostum, kadın rünsün, diye gözlerinin yaşını şılanmıştır. "Alakadarlar kıymetini hiç 
ve erkek psikolojisini canlan· sildi. Ve bundan sonra, ya- Başbakanımızın sergi med· şüphesiz daha fazla takdir 
dıran bir yazısında şöyle iki vaş yavaş, üç gün içinde, halinde söylediği ve radyo ile ederler. Ben çok üıtün ve 

k d d . d b k mükemmel buldum. istifade parça ay e ıyor u: eskileri unuttu." ütün memle et içine yayılan 

k f k. l d w l k .. 1- Evin erkegw i, uzun bı'r 2 - Karısı o"lmu"ştu". Onu nutkunu mütcakıb sergi gezil· ettim. Bu sergi bizim sergici-en, a ır ere agıtı ma uzere lik hayatımızda, tekniğimiz, de 

Roma, 24 (Rad)o) - ltal
ya Başbakanı Bay Mussolini, 
dün Venedikten hareket eder-

yüz bin liret teberrü etmiştir. hastalıktan sonra ölmüştü.. mezara götürdü, çok mütees· miştir. muvaffakıyetli bir adım teşkil 
B. Mussolini, dün akşam Cenaze kalktıktan sonra, ka· sirdi.. Dönüşte, pencerelerde Bu beynelmilel sergiye 12 ediyor. 

saat 17 de F orline vasıl olmuş dın, saçlarını dökerek bir bazı kadınların kendisine bak· devlet iştirak etmiş bulunmak· Ankara, 24 (Hususi) _ Kö-
ve oradaki tayyare istasyon· odaya kapandı. Komşular gel· tıklarım gördü. Eli evveli çe· tadır. Bunlardan Almanyayı mür sergisini ziyaret edenler 
!arını teftişten sonra tayyare· diler, onu teselli ettiler. Bir nesine gitti, sakalları çıkmıştı. 29 firma, Avusturyayı 7, Bel· pek çoktur. Sergi binası, bu· 
sine binerek Romaya hareket iki saat sonra kalktı ve koca- Sonra parmaklarını bıyıklarına çikayı 2, Çekoslovakyayı 2, gün sabahtan akşama kadar 

şad edilerek umuma açık bu- etmiş ve muvasalatını mütea· sının aylarca yattığı yatağı götürdü ve sakalının varlığını Amerikayı 5, Yugoslavyayı 1, baştanbaşa ziyaretçilerle do-
lundurulacaktır. Halkımızın, kıb Japon tayyarecilerini ka- kaldırdı .. Bunu müteakıp, oda· telafi için bıyıklarını düzeltti, Yunanistanı 2, Fransayı 2, lu idi. 
evimizi şereflendirmeleri. bul etmiştir. da gene gözyaşlarile, hıçkırık· yavaş yavaş burmağa başla· Hollandayı 1, lngiltereyi 3, Başbakanımız, serginin, bil-

2 - 26 nisan pazartesi gü- Japon tayyarecileri, daha larla dolaşarak bir müddet dı. Mezardaki kadın, bir bıyık ltalyayı 1, Macaristanı 1 firma hassa Ankaradaki bütün okul 
nü saat 17 de spor komitesi evel Kral tarafından da kabul dolaştı. Akşam üzeri olmuştu.. burması ile yavaş yavaş unu- temsil eylemektedir. lar talebesi tarafından ziyaret 
toplantısı vardır. edilmişlerdir. Avluya indi. Cenaze yıkanma- tulm~ğa yüz tuttu.. Çimdik Sergide temsil edilmekte edilmesini emrettiler . ................................................................................ ııı... ................................................ . 

~···-=~·~·-·~· :aee: •• ._..:;;s, 
Fırtına Ali 
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BUyOk Korsan Romam ~---~-·-··J 

Yazan: M. Aglıa11, Faik Şemseddin 

Fırtına Aliye, aşkta da, de· 
nizde de, harbde de, mertlikte 
de hakimiyet yakışıyordu. Sanki 
o, her davayı kazanmak, her 
yerden, her şeyden üstün çık· 
mak için yaratılmıştı. 

Mariye, ona bakarken, bun· 
ları hatırladı. 

Gemiler artık yavaş yavaş 
biribirine rampa ediyorlardı. 
Mariyanın tayf alan, Alinin ge· 
misine çengel atıyorlardı .. 

Ali: 
- Fena değil ·diye ba§'ırdı

aferin, aferini Bize zahmet 
olmuın .. 

Ve yerinden fırhyarak, ge
minin rampa ettiti sancak ta-. 

Mariya da yalın kılıcı elinde 
olduğu halde inmişti. Gemiler 
nihayet yanyana durmak için 
icabeden muvazeneyi bulmuş· 
lardı ki, Ali: 

-Arslanlarım -diye bağırdı· 
atılın! 

Ve bunu müteakıp, 
- Horraaal 
Naraları yükseldi. iki taraf, 

birdenbire yekdiğerine karış· 
mıştı. Şimdi küfürle.r, kılıçların 
çarpışmasından çıkan sesler, 
havayı yırtıyordu. 

Hiç kimse, tabanca kullan· 
mıyordu. İ§i sadece, bilek ve 
yürek kuvvetine bırakmış gibi 
idiler .. 

FlriıDanın ıemiaine, Mariya-

nın yedi korsanı girmiş, Ali
nin korsanlarından beşi de on· 
tarın gemisine atlamıştı .. 

Ali, etrafına şöyle baktı: 
ileride izbandut gibi bir 

Yunan korsanı, kendisinin has· 
ta, ihtiyar korsanlarından bi· 
rine saldırmışlardı. ihtiyar Türk 
korsanı, sırtım direğe dayamış, 
mukabele ediyordu .. Türk kor· 
sanının mukabelesi, kılıç kul· 
!anmasını bilen bir ustayı ha· 
tırlatmakla beraber, gittikçe 
hafifliyordu .. 

Ali, bir nara atarak o tarafa 
saldırdı: 

- Bana bak, herifçi oğlu, 
sıkı tut kendini! 

Yunanlı korsan, onu tanı· 
mıştı .. Kendisine güvenen bir 
herife de benziyordu. Bir kü
für savurdu: 

- Alil Sözüm yabana kah
raman! 

Dedi.. Bu korsan kendi ge· 
misi içinde bile vahşi, hun· 
har ve kuvvetli olarak tarun-

mıştı. Ali, ihtiyar korsana: 
- Çekili 
Diye bağırdı ve hasmına 

saldırdı.. iki kılıç, seri hamle· 
!erle biribirine çarpıyordu. Ali, 
Yunan korsanını, yavaş yavaş 
geminin baş tarasasma doğru 
sürmüştü. Ansızın bir nara 
altı ve kılıcı, omuz kökünden 
düşmanına salladı. Aynı saniye 
içinde kılıcını, ikinci bir darbe 
ile onun karnına saplamıştı. 

Dönüp bakmadı bile .. Der
hal Mariyanın gemisine fırladı. 
Mariya, bembeyaz, kanı çekil
miş bir yüzle, gözlerinin içi 
kaybolmuş bir şekilde karşı
sında idi .. 

- Dayan Mariyal 
- Dayanıyorum Alil.. 
Kılıçları çarpıştı ve vuruş· 

mağa başladılar. Mariya cid
den eşi az bulunur bir meha· 
retle kendini müdafaa ediyor 
ve her hamle boşa gidiyordu. 
Ancak yavaş yavaş geriliyordu. 
Gene ambara doğru gelmişti. 

Mariya bir sıçrayışta, kendini 
aşağıya attı ve Ali de bir do· 
ğan gibi dikildi: 

- Nafile, kaçamazsın .. Riiz· 
gar Ahmedin acısını bırak
ımyacağım. 

iki adım ileride Mariya tek
rar mukabeleye başlamıştı ki, 
Ali, yandan bir vuruşla Mari· 
yanın kılıcını, elinden düşürdü 
ve kılıcını kaldırıp: 

- Ali 
Diyerek Mariyanın göbeğine 

doğru uzattı. Mariya bir hey
kel gibi durmuş, kollarını ka· 
vuşturmuştu: 

- Vuramazsın!. 
Ali hayretle ona baktı: 
- Anlamadım!. 
Evet, bileğini oynatamıyordu. 
-Vuramazsın -diyorum Ali-

bilhassa karnıma kılıç uzata
mazsın!. 

Ali, bir şeyler anlar gibi 
oldu. Güzleri büyüdü, iki adım 
ıeri çekildi. Mariyanın pzl•· 

rinde bir damla yaş titredi: 
- Vuramazsın!. Çünkü ora· 

da senin yegane hatıran, aşkı
mın yegane bergüzan çocutun 
var!. 

Ali, deli gibi olmuştu. Ha· 
kikaten Mariyanm yüzünden de, 
karnından da belli idi ki, o 
artık ana olacaktı. Merdiven• 
leri, bir kaplan gibi, fakat 
yaralanmış, inliyen bir kaplan 
gibi tlrmandı ve bağırdı: 

- Çocuklar, herkes yerine! 
Bu ikinci harbten de kimse 

bir şey anlamamıştı .. N11 galip 
vardı, ne mağliipl. Gemiler 
ayrılıyordu.. Fakat bu d fa, 
ne Ali, ne de Mariya güver· 
teye çıkmışlardı. Ali kamare
smda, başım yumruklarının 
arasına almış, ağlıyordu: 

- Rüzıir Abmedl .. Karde
şim; beni affet!.. Senin inti· 
kamını almak içjn çocutu11tu 
öldüremezdim .• 

BiTTi 
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Çelebi böyle olur 
Bi o s ~ dedigin 

Ozum satışları 
Hakem güneşe bahane baluyor. Fak at göl. Ç, Alıcı K. s. 

114 M. J. Taran. 10 
K. S. 
15 50 

Maluller 
Terfih olunacak 
Ankara, 24 (Hususi) ,_ 

Hükumet, malullerin terfihi 
için bir proje hazırlamakta
dır. Bu proieye göre, bundan 
sonra malullere imtiyazlar ve· 
rilr.cek ve maaşları öldükten 
sonra ailelerine intikal etmesi 
keyfiyeti temin olunacaktır, 

ge etmesin, başkq ihsan istemeyiz s2 D. Arditi 11 so 13 50 
13 25 
13 511 
13 50 
15 50 
13 

- Başı 1 inci sag/ada -
n inci ve ı ı üncü dakikalar uru· 
Jnnda Gulntıtsaray ııi bi bir bakimi· 
yet te is eder gibi oldu. Fakat f z. 
mir kalecisinin yerinde müdahale· 
lerile Galatasarayıo gol çıknrmasma 
nıani oluyordu. 

15 iuci dakikada Aıln:mıo ıska 
gcçmesindan i tifade eden Eşfak 

güzel bir vuru~la Gnlutasarayıa ilk 
golünü kaydeder gilıi oldu . . Fakat 
topu tutamadı. •ecel et yetişti. Ağ· 
lara taktı. Bu goll .: beraber lzmir 
takımı harekete gclıli ve 2 dakika 
ııonrn Galaıasarııy kalesini çember 
ulıınu ııldı. Top, Sııbridcn müsaid 
vaziyette olan Hakkının uyağına 

gcrti. Hakkı şüt çekeceği sırada 
misarir takımın müclnf ii kasılen 

favnl yaptı. Ve Hakkıyı düştirdü. 
Ilakeııı penaltı cezasını vermedi. 
l\laamafih Doğansporlnlnr hakim 
(lyunlarına de\'am ediyorlardı. l 8 
inci dakikada Avni topu .kornere 
atmakla kalesini kurtardı. Fakat 
kornerden, İzmir takımı istifade 
edemedi. 

21 inci dakikada lstanbul 
takımı soldan indi. Danyalın 
bir şütü avut oldu. 23 üncü 
dakikada Galatasaray aley
hine firikik oldu. Hakkı topu 
kalenin üst direğinden avuta 
attı. 25 inci dakikada Galata
saray muhacimleri muhakkak 
bir gol fırsatını daha kaçır
dılar. Oyun devrenin 34 üncü 
dakikasına kadar mütevazin 
şekilde cereyan etti. Bu daki· 
kadan sonra lzmir takımı biri
biri Üzerine iki fırsat yakaladı, 
fakat Sabrinin mlitereddid oy-
11aıua.;,11ıuau ı.n.ı ın.ı ı 11.::ıa~ r.a] 

boldu. 

Hücumlarına devam eden 
lzmir takımı 36 ıncı dakikada 
beraberliği temin etti. Sabri 
ortaladı, kaleci Avni ve Lütfi 
beraberce çıkış yaptılar, çar
pıştılar, topa hakim olamadı-
lar, Hakkı yetişti, beraberlik 
sayısını çıkardı. Bundan son
raki çalışmalar fayda vermedi, 
devre 1-1 berabere bitti. 

İkinci devre Galatasarayın 
müdafaasında kesilen bir Do
ğanspor akınile başladı. Mu-
kabil akında Galatasaray daha 
ağır bastı. Fakat çekilen şüt 
İzmir kalesinin üst direğinden 
avut oldu. 5 inci dakikadan 
sonra İzmir takımı tam bir ha
kimiyet tesis etti. Ve oyunu 
tamamile misafir takım nısıf 
sahasına geçirdi. 10 uncu da
kikada Galatasaray sağdan 
ani bir hücum yaptı .. Top iyi 
vaziyette Süleyrnanın ayağına 
geçti. Fakat Süleyman fena bir 
vuruşla topu avuta çıkardı. 
lzmir takımı gene hakim .. 

21 inci dakikada iyi bir 
fırsat yakalıyan, :sağaçık Re
şad topu avuta atmakla ka
çan fırsatlara bir daha ilave 
etti. 25 inci dakikada lzmir 
takımı süratle indi. Sabri ge
ride bekJiyen Hakkıya pas 
verdi. Hakkı önündeki müda
fileri atlatarak güzel bir gol 
çıkardı ve takımını galip va
ziyete geçirdi. Galibiyeti ga
ran~ileştirmek azmile oynıyan 
fzmır takımı artık hücumlarına 
devam ediyordu. Fakat hakem 
tarafgirane hareketlerile İzmi
rin gol çıkarmasına mani olu
yordu. 30 cu dakikada Cala
tasaray Eşfakın ayağından be
raberliği çıkardı. Galatasaray 
37 inci dakikada ofsayd vazi
yetinden lzmir takımına 3 cü 
sayıyı attı. Bariz bir ofsayd 
vaziyetinden inkişaf eden bu 

r :tkını v.:ın ı. .. ı,,. .... ı.... L-•• ı 
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ları sallaınak suretile ihtar 
ettikleri halde hakem herçi
badabad Galatasarayı galip 
çıkarmak azminde bulunduğun· 
dan işaretlerini ve golden 
sonraki itirazlarını dinlemedi. 
Yanhakem Kadri bayrağı yere 
bıraktı ve çekileli. 

Bundı.n sonraki oyun lzmir 
takımının tam rhakimiyeti al
tına geçti. Fakat hakf>mle be
raber oynıyan Galatasay ya
kaladığı toplan dışarıya ata
rak tehlikeyi uzaklaştırdı ve 
oyun da hakemin kararı ile 
ve şimdilik 2-3 Galatasaray 
lehine bitti. 

Bitti amma, işle bundan 
sonra, halkın şuuru, vicdanı, 
tahammülü, sabrı taştı ve ha
kem, fena bir vaziyete düştü. 
Tribünlerden yükselen vaveyla 
ve asabiyet dalgası karşısında 
zabıta, işe müdahale ile ha
kemi, muhtemel bir taarruza 
karşı korudu ve halkı, zorlukla 
sahadan, kapı dibinden ve 
sokaktan dağıttı. Bu arada: 

- Ne lzmir, ne Türkiyenin 
hiçbir yeri, hatta üç haneli 
köyü, şunun, bunun baziçesi 
olamaz. Yazıktır, ayıptır, gü· 
nahtır, lzmir sahasında böyle 
olursa, başka yerlerdekilere 
ne diyelim? 

Avazeleri yükseliyordu. Ha
kemin, göz göre göre lzmiri 
mağ!Ub etmesi, cidden onun 

1 1;0:-~ t.:., ı•olncmArll 

Birinci haftayımda deve yap
tığı iki penaltıdan sonra ha
kem bir takıma -beklerinin 
15-20 metre gerisinde ve ceza 
çizgisi içindeki- hasım oyun
cuları ile gol attırmak, ancak 
ancak, mürettep bir sahne 
oyununu hatırlatır. Fakat yal~ 
nız hakeme hata atfe<lilemez. 
Çünkü nihayet İstanbula dö
necektir, İstanbulludur. Fakat 

~federasyonun, İzmir oyunları 
için hakem seçmesindeki usule 
ne buyurulur? 

Maksat, İzmir takımlarını 
mağlub etmekse, oyuna lüzum 
yoktur, başka yolları da vardır.? 
Memleket gençliği arasında 
anlaşamamazlık ihdas edebi
lecek olan bu usul bozukluğu 
böyle devam edemez, bu oyun 
mutlaka tekrarlanmalıdır. Am
ma galip, amma mağlup; ha
kem meselesi de hallolunma· 
lıdır. Aksi takdirde milli kü
me maçlarında rahatla yene
bilecekleri başka bir bölgenin 
takımlarını seçmek imkanlarını) 
verebilir, yani çekilebiliriz. 

Bizce bugün aynı hakemin 
oyun ida'"e etmesi de doğru 

değildir. Buna mani olmak 
gerektir. İzmir: gibi münevver 
ve hassas bir muhitte hiçbir 
profesyonel zeka oyununun 
sökmiyeceğini peşinen kavra
mak gerekti .. 

Hakem ne diyor? 
Bir muharririmiz oyundan 

sora hakemi görmüştür. Ha
kem diyor ki: 

"- Vaziyetten mliteessirim. 
Halk aleyhim,. tezahürat yap
makta haklıdır. Fakat ben of
sayd olduğunu görmedim. Size 
kat'iyetle söylüyorum ki, gör
medim. Esasen güneş böyle 
bir vaziyeti gfümekliğime im
kan bırakmıyordu. Benim sui 
niyet sahibi olduğumu zannet· 
memelidir. Maçı da miimkün 

43 Ka. Taner 13 25 
42 Ş, Rıza ha. 13 25 
41 Beşikçi oğlu 10 50 
41 H. Alyoti 9 75 
40 Alyoti bira. 12 25 
32 P. Paci 9 50 
24 S. Ergin 12 
19 Ş. Remzi 13 
12 Şmlek o. 10 

460 Yekun 
429642,5 Eski satış 

430102,5 U. satış 
incir sahşları 

Çu. Alıcı K. S. 
976 İnhi. ida. 4 50 
375 Alyoti bi. 4 75 

1351 Yekun 
182345 Eski yekun 
183696 U. sahi 

Zahire sahşları 

9 50 
12 
13 50 
16 

K. S. 
4 75 
4 75 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
480 Buğday 6 0625 6 3125 
------
Nevyork hamalları 
Yevmiyelerinin arltrılma

sım istiyorlar .. 
Nevyork, 24 (Radyo) - Şi

mendifer istasyonlarındaki 20 
bin hamal, yevmiyeleri artırıl
mıyacak olursa grev ilan ede· 
ceklerini bildirmişlerdir. 

Türkistanda isyan 
mı çıktı? 

Berfin, 24 (Radyo) - An
grif gazetesine göre, Türkis
tanda büyük bir isyan çık-

mıştır. Buhara, tamamen asi· 

!erin eline geçmiş bulunuyor. -

Breslau Sergisi 
VE 

Z iı aal makineleri 
panayırı 

res\au 5 -- 9 Mayıs 193 7 -
Coplantıya c;ağırış 

Germencik incir tarım satış 
kooperatifi üyeleriııe 

Kuruluşu İktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 6 sayılı 
Germencik incir tarım satış kooperatifi ilk genel kurulu 13 
Mavıs 937 Persembe srünü saat 14 de Germencik kooperatif 
incir deposunda toplanacaktır. • 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmaları rı '.:a 
olunur. 

Ruzname 
1 
2 
3 
4-

idare heyeti seçimi 
Kontrol heyeti seçimi 
Hakem heyeti seçimi 
Birlik teşkili hakkında 

Ortaklardan 
Mustafa Hacıilyasoğlu 

müzakere ve karar. 1271 

Toplantıya çağırış 
Ortaklar incir tarım satış ko

operatifi üyelerİ~'1e: 
Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 5 sayılı 

Ortaklar incir tarım satış kooperatifi ilk genel kurulu 16 Ma-
yıs 937 Pazar, günü saat 14 de Ortaklar kooperatif incir de· 
posunda toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Ruzname 
1 
2 
3 
4 

İdare heyeti seçimi 
Kontrol heyeti seçimi 
Hakem heyeti seçimi 
Birlik teşkili hakkında 

Ortaklardan 
Mahmut Kertmen 

müzakere ve karar. 1268 

Akhisar belediyesinden: 

lıştım. Yarınki maçı idare 
edemiyeceğimi sanıyorum. Ma
amafih şimdi Ankaraya tele
fon ederek vaziyeti Federas
yon reisine bildireceğim ve 
alacağım emre göre hareket 
edeceğim.,, 

Bu beyanat tamamile gayri 
varittir. Çünkü güneş vaziyeti 
hiç te dediği gibi değildi. 
Çünkü güneş, arkasından vu-
ruyordu .. 

jGalatasaray kafilesi reisi 
B. Muslih ne diyor? 
Bir muharririmiz de Bay 

-
takım idarecisi diyor ki: 

"- Evet, doğrusunu söyli
yeyim, bu gol ofsayddandır. 
Fakat bizim sayılmıyan golü
müz, goldür.,, 

Doğanspor umumi kaptanı 
da; bu şerait dahilinde artık 

milli küme maçlarına iştirak edi
lemiyeceg'İni söylemiş ve: 

u ma~: neticesi üzrri n
de Federasyona itiraz l:dcce
ğiz. İki yan hakemi dinlcıni· 
yen ve güneşe de bahane bu· 
lan hakem olamaz. 
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antıy ~ağırış 
öşk incir ta 1 

ratifi Üyelerine 
satış koope~ 

Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 10 sa· 
yıh Köşk incir tarım satış kooperatifi ilk genel kurulu 15 Ma· 
yıs 937 Cumartesi günü sa;ıt 14 de Köşk kooperatif incir de· 
posunda toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmaları ricıt 
olunur, 

Ruzname 
1 idare heyeti seçimi 
2 Kontrol heyeti seçimi 
3 Hakem heyeti seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında 

Ortaklardan 
Fuat Çimen 

müzakere ve karar. 1269 

Toplantıya çağırış 
Erbeyli incir tarım satış koo
peratifi üyelerine 

Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 7 sayıh 
Erbeyli incir tarım satış kooperatifi ilk genel kurulu 11 Ma· 
yıs 937 Salı günii saat 14 de Erbeyli kooperatif incir depo· 
sunda toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır buluvmaları rica 
olunur. 

Ruzname 
1 - idare heyeti seçimi 
2 Kontrol heyeti seçimi 
3 - Hakem heyeti seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında 

Ortaklardan 
lsmail Erbey 

müzakere ve karar. 1273 

toplantıya çağırış 
Umurlu incir tarım satış koo
peratifi üyelerine 

I<uı ulu~u İt..tı;)llt V ckc\et:inin tasd.ikine iktiran eden 9 sayılı 
Umurlu incir tarım satış kooberatifi ilk genel kurulu 12 Ma
yıs 937 Çarşamba günü saat 14 de Umurlu kooperatif incir 
deposunda toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmaları rıca 
olunur. 

Ruzname 
1-
2-
3-
4-

idare heyeti seçimi 
Kontrol heyeti seçimi 
Hakem heyeti seçimi 
Birlik teşkili hakkında 

Ortaklardan 
Mehmet Dirik 

müzakere ve karar. 1272 

toplantıya çağırış 
Karapınar incir tar m satış 

kooperatifi üyelerine 
Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 8 sayılı 

Karapınar incir tarım satış kooperatifi ilk genel kurulu 14 
Mayıs 937 Cuma günü saat 14 de Karapınar kooperatif incir 
deposunda toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Ruzname 
1 
2 
3 
4 

İdare heyeti seçimi 
Kontrol heyeti seçimi 
Hakem beydi seçimi 
Birlik teşkili hakkında 

Ortaklardan 
Hüseyin Kocabıyık 

müzakere ve karar. 1270 

Dikili belediyesinden: 
Dikili iskelesinde belediyeye aid otel ve gazinonun 1 Ha· 

ziran 937 den itibaren üç senelik icarı açık artırmaya çıka· 
rılmıştır. 10/5/937 de ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin Dikili 
belediyesine müracaatları ilan olunur. 25 30 5 10 1266 , 

Gazi Bulvarmda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

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

asri techizalı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup grre ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hckımlcr taı afından tedavi edilirler. Tele. 4070 
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Esas No. Yeri No. Nev'i Depozitosu bey s. ada 108 parsel 1 843 Ahmet ata m. pdırvanalb ada 2'9 
.,_L: y 554 Karııyaka osmanzade ıimeiıdi· 97 ti 204 35 parsel 20, 1·3 hilsesi ,. 

13 

~ . M2. f k k d 241 Kartıyaka alaybey celil 10k. 72 78 ev 90 er ıo a a a 113 panel 31 844 Ahmet ata m. pdırvanaltı ada 269 
214 Turan menemen sokak 17 218 ev 360 5SS Kartıyaka oımanzade ziyabey 3-5 1-3 ti 1185 95 parsel 21, 1-3 hissesi 
330 Bayraklı kanarya ., 4 4 ev 

25 
sokak ada 99 parsel ı5 846 Birinci kuataı pos!aCI Ali Riza el. 

355 Karııyaka alaybey hengim so. 36 t t ev 360 556 Karşıyaka oımanzade ziyabey 8 14 ,, 358 22 s. ada 608 panel 6, 35-80 hisseıi 
426 " ,, mirat 10kak 44·1 25-1 arsa 174.SO 15 sokak ada 100 parsel 9 852 Güneş mab. 2 nci bacı Süleyman sokak 

ada 17 parsel 6 5S1 Karşıyaka osmanzade reşadiye 82 140 13 ada 194 parsel 2 1-2 hissesi 
427 fCartıyak .. Jaybey naldöken ı06 ıoa.ı ,, ı97 25 cad. ada 113 parııel 11 " 853 Güneş mah. ikinci bacı Süleyman ,. yabutbanede (lda s 
428 ~~~vaıyaykcadaala. yabedaytb3a~alar~kl _s 8 16 559 Kkarııyaka oamanzade reşadiye 76 " 149 10 8/l.8 aBoda 197 pakrıhel 13 4-11 hissesi 

.._., ·ı r ,, 115 10 çı mazı ada 113 parsel 13 "' rnova es i avn yeni yıkık minare 26 ev 20 
mazı ada S parsel 5 561 Karııyaka oamanzade reıadiye 64 690 45 

1
· 40-160 hissesi 12 sehim itibırile 

429 Kartıyaka alaybey naldöken 114· l ,, 324.25 40 çıkmazı ada 113 parsel 5 " 865 Toraman mah. cedit sokak ta; 4 ar• 
tramvay cad. ada 13 parsel 9 562 Kar d 411 l 13 430 ICarfıyaka alavbey naldöke• 113 115 109 352 so 35 şıyaka osmanzade ruten 14 10 ,, 3116 125 867 Ga .. a 1 pharse s ı' 12·24 hissesi ·ı • • " • sokak ada 108 parsel 8 uze yurt acı ü eyman sokak 
tramvay cad. ada 14 parsel 19 431 K ka 1 b 566 Karşıyaka osmanzade r-••diye 35 31 1443 8c ada 198 parsel 6, 8-24 hiuesi 
•rtıya a ay ey yalı cad. 221 215 ,, 981.25 150 -.,... " J 811 B d b ada 13 panel ı9 cad. ada ıoo par1el ıo irinci aıiziye e at Ahmet 10kalı: 

S72 Karşıyaka oamanzade mabet 8 8 18 l~S 3·8 hissesi 
434 Kartıy•ka alaybey tadiye so. 14-12 15-16 270.50 35 k k d 109 " 

54
· • ada 26 panel 7 " so a a a parııel ı 4 872 Birinci karatq icadiye sokak 

437 trKarııyaka adlaybey naldöken 81,83 79 ,, 384 SO 513 ~araıdıayaklOOa OllDparsanzael dle22 nci aydın 19 18 ,, 843. SO 874 Gad..8 605 phanel 20. 35.56 hissesi 
amvay ca . ada 26 panel 11 · uneı ma • azizler sokak 

441 Karşıyaka alaybey piliç 10, 12, 16 18 ,, 696 SS 514 Karıdıyak99a oaman
1
za

5
de 2 ci aydın 29 6 ,, 546. 3S ada 197 parsel 80, 3-48 hissesi 

IO. ada 20 par.el 1 •· a a parıe 881 ikinci Süleymaniye yüzbaşı Hasanata 41 taj ,, 

442 Tlô"8 alaybey cihan so. ' 7 ,, ısı4.50 ı2S 575 ~.r'!İa o;;;r;:'S:ı i;diye S8 60 " 930. 65 1sok. ada 132 panel 15, 3-8 hissesi 
a panel 14 576 Karııyaka oımanzade reşadiye 36 883 kinci Süleymaniye kiremitçi IOkak 6 

443 ıcar.yaka celilbey naldöken 120 116 ,, -'69 sokak ada 101 n.a...,.l 12 36 " 877,SO 70 ada 166 parıl 7, 128-256 hissesi 
tramvay cad. ada 13 panel 11 r--- 887 K k O d 447 fCartıyaka alaybef ııazan IO. 5·2 9 577 Karpyaka oaaıanzade repdiye 39 3ı·2 ı257. arşıya a llDanZA e repdİye cad. Sı ~ 777 m2, 62 
ada ı6 .,_ı 

22 
" sı8 sokak ada ıoo panel ı7 " 

50 
ada 112 panel ı3 

448 Karşıyaka aları... ... fenerci so. 
8
• 
10 2 

592 Kar,ıyaka alaybey mehtap 27,29 29,. 484 35 1188 JCartıyaka OllD8nzade Ziyabey sokak ıs ,. ım ., 95 
ada 14 bane 2' " ı347.50 so. ada ı6 panel 35 • ada '19 parııel ıo 

449 Karşıyaka alafbey ban so. ııı-20 ı4 608 Tepecik siirmeli sokak 89 89 ı85 ıo 889 Karfıyaka Alaybey Şadiye ııokalı: 
ada 14 pane 6 " 322.50 ı-2 biueai " ar. . ada 27 par1el 2 

451 K k ı b k 627 Karataş icadiye sokak 28 1 l ev 35 890 Kartıyaka Alaybey Şadiye sokak 

darşıya a a ay ey ça ıcı IO. 18 18-1 ,, 1S4.2S 8 An hı' ·-·ı· ada 28 parsel 11 
a a 9 parsel 4 -.u --453 Ka k ı b 

9 3 
633 Birinci aziziye m. kınm sokak 47 12 891 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 

rtıya a • •r ey suzan ,, · 23· 1 196 02 4 bı'•••·ı· .. ar. 136. ada 25 parsel l6 
ada 16 parse ıs " ~ -454 

8

Kartda ı20ya~fb9ey piliç ,, 24-26 22 ,, 9
6
.so 642 Dördiindcü 

1
s
0
ultaniye Eşref. taj 48 42 ev 162. 10 892 Kdarşı1y00aka Osm1anza11de Retadife S. 37 31·1 ,, 5075 

r---- P8f& • a parsel 10, 3-8 hissesi a a pane 
455 Kdaarşı1y5aka alarbey ban so. 2 2.1 ,, 392 ıs 647Dodalap41ı7ku4yu m. dolaplıkuyuso.es.54 62 ,, 36. 30 893 Kartd ı1y1a0ka Osma1 2nzade ,, IOk. 41 37 tarla 2669 ıto 

a parse 5 a panel 10, 8-16 hissesi a a parse 
456 ~arşı1y6akaparalasefb2ey0 cihan ıo. 1 3 ,, 589.SO SQ 649 Ddayıe87mirm. ye1Jdetirmeniçılcmazı 94 ,, 80. 5 894 Karşd ı1y1a0ka Oımanzac:l1 19 e ,, IOk. 43 37-1 ,, 2655$ 135 

a a parse 15, 1-2 biueıi a a pane 
459 Kartd ıyalca a~afbey süreyya 

10
• ıs ıs ,, 713.SO 70 667 Birinci sultaniye havai geçidi 22•1 arsa 62•50 2 895 Kadrşıya0ka Osmanzade ,, d. 45 37·2 .. 1548 l3J) 

a a 26 parse 9 ada 4S parsel ıı, 1-2 hissesi a a 11 panel 18 
242 Kad nyaka alaybey celilbey 76·76.ı 82,84 ev ın 653 3iindl karatq uan1ör IO. taj 19-2 .,.. ıo 896 Karşıyaka Omıanzade .. ııeçidi 3 4ı-2 ,, 4881 'HO 

• a ı9 panel 8 ada 65S parPel ı9 ada 110 panel ı4 
460 KaJ'flyaka alaybeyfalı 205,207,209 2tl·209ana 1099 658 ......... yaka•ıİıavkiilkinci yaka a. 50 w 20 898 K.rtıyaka Osıııanzacle .. sok. 31 27 •P.11 348 30 

cad. ada 13 parse 23 731 Birinci karatlf manıurzade yokupı taj 1 ev 100 ada 100 panel 19 
469 Karl'Y.ı.a .Jul>ey........, oo. ı8 23 ana 309 ada 706 .,_ı ı ı, 1·2 ı.;...; 899 Karşıyaka Alaybey fimendilm cıııL 45 59 ., 

ıda 35 pal'lel 12 675 Kadiriye m. meacit IO. 3·4 hissesi 30-36 ev ar. 360. 12 ad• 
2~ r .. -.ı -ae 

470 Kartıyaka alaybey piliç IO. 23 27 ,. 66 676 ,, m. kireçli sokak 3-4 hissesi - 3 ev '' 153. 903 Karşıyaka don1nmacı ma. Şaye.teS.74 60-1., 
ada 34 panel 8 677 O ha 10 adtı S4 parııel 8 

472 Kartıyaka alaybey sevda so. 8 4 8 r niye m.Jolcufbata taj 19 lSev 72. 90S KartıJa1ca donMlll&CI Ma. Fadıl 17 19 ,, 2140 
adaıs panel 38 " ı ada lOl pu S6, 56-64 laiuui bey S. ada 76 panel 4 

489 KaJ1ıyab aleybey hamamcı 2,4,6,8, 3S 679 Fatih m. mehmet ata 10kak 94,9& 86 ev 15 909 Karşıyaka Oımanzade fimendi· 123-137 ttrla !898 155 
so. ada 44 panel ı6 " 411 ada 493 panel ı3, ı-4 bİIHIİ fer S. ada 112 panel 6 157,63,73 

490 K.rtıyaka alaybey alayemini 7 ı 4 ı 690 Ka-tıır-b _.nzade ~u a. ı3 ana 702 70 9ıO K11r1ıyaka Oamanzade demiryola 7 n ana 5SS 15 
çakmazı ada 44 parııel 28 " acla U'7 P!'*'l 11 çıkmazı ada 112 panel 6 

49ı JCartıyaka alaybey naldöken 21-13 17 702 Hatımiye m. dellilbaıı ııokak taj 2 ev 290 300 9ı4 Ka,.ıyaka Osıııanzade Tahirbey S 24 " lS'JO 95 

tr d 
,, 1113 ada 38ı ptrsel 38, 320-640 hissesi sokak ada 106 par••I 3 

493 ıc:,";b· !ı.;be4; =~~.3 2-4-6 25 ., ı 76 ı 7Q'µl .._,nipe ._ deJWbqt ııokak taj 4 ev 290 300 9ı5 Karşıyaka Oımanzad'; Soukkuyu 9 
ada 44 panel 8 ada 381 panel 38• 320-640 hissesi Boatanlı çıkmazı, ada ı48 panel 36 

494 Karııyaka alaybey ıezai so. 12,14 12 ,, 910 7S 702/2!!.atau38niye2 .!:~ıel~b~~o6k40ak tabJ 6 . ev 290 300 917 Karııyaka donanmaca M. Ay· 24 34 ana 544 
ada 44 panel 6 r-- "°' ,, • ..,. ,_.. dotda ..alı: ada 86 panel 9 

507 JC.rtıyaka donanmacı m•h· 27 41 ,, 152 3S 112 ~!~1191i2mp •• ~~lruıi8•~1~2 kL~~.~s51: 22
·
2 

24 oda 20 10 921 Kallıyaka Osmanzade Nazh 
nuhbey solt. ada 79 panel 9 - -~ • • ,.._ sokak ada 89 panel ıı 

509 Kar,ıyaka donanmacı mah. ay- 20 30 ., 602 7S 713 Ke.telli m. kahraman sobk 211-3 30 ana 22 ı 925 Köprü ilkeleoi çakmazı tramvay cad. 600 ana 172.58 ati 
doldu ııo. ada 86 parııel 7 ada ı92 panel 82, ı-24 hi.-i ada 79ı parııel 36 tı9.50 

512 Karşıyaka osmanzade m. tarık 17 15 ,, 740 60 715 adaKeate
1
ll
90
i m. ikiçql 

8
mc;.li

2
' 7~b~eai .t68,1

1
7
8
0
21

e
84
v vde 81,50 170 934 Güzelyurt m. azizler sokak, Ye. 6S,67,69taj.81,83ve42 180 

ııokalı: ada ı02 pars! l pane • " • • ,_., · iilrkin ada 20ı parsel 2 85 ilıi dillıüıı 
sı3 fCartıyaka osmanzade tank 11 9 257 35 716 l..ıildil m. ıündüz ..Wı: taj ı6,18,20 eY 98 ı20 ı947S806·26ı27360 hissesi 

bey ı. ada 97 panel 21 " ada :386 panel 22, 35.64 hüı. ye: l6,16-ı,ı6-2 938 Güzelyurt m. Türkpazan ııokak 32 taj 40 düldcaıı S.50 

5ı4 Kar,ıyaka osmanzade tanlc ıs ı3 ı46 ıs 720 Tepecik •kızlar sokak 38 ana - 20 ada 199 parııel 2 
bey a. ada 

9
7 parsel ı9 " 728 Birinci ve ikinci kordon 484,50ı·332,273 ev ve diikkin970 596208-808704 biueoi 

1·3 hissesi 40 G 5ıS Ka,.ıyalca osmanzade tank 7 5 " 229,SO 2S 735 Karatq irfan 10kak 9-80 hisseli 24 24 ev 9 iizelyurt m. azizler ııokalr: 13,15,17 iki ev 204 
bey ı. ada 97 parsel 23 I · 2 4da 199 parsel 16,75-528 bilsesi 

516 Ka ka d k 814 130 750 kinci ıüleymaniye kiremitçi s. 6 taj 8 arsa 406 6 941 Birinci kara••• icadiye sobk 16 16 ev 
rııye osmanza e tan , 8-2,10 ,, 1295 ada 166 na..__.l 8 128 2S6 hiıseı· ...., 

bey s. ada 96 panel 17 r--- ' · 
1 

5-11 hissesi 
519 Kar.,yaka oamanzade tank 28 24 110 156 ikinci ııüleymaniye mıııırh cad. bili no. " ı95 6 959 ikinci karabf tramvay caddesi 274 304 

.__. d 
0 

,. 1144 ada 154 panel 17, 3-4 hi11e1i 1 ,. hı· •• ..; 
--r ı. a a 1 3 parsel 14 -t -·· 520 Kaqayaka -de tank 24 22 25 768 Toraman mab. cedit ııokak ı6 taj ev 42 3 :98ı Gilzelyurt m. azizler sokak 23 11 
bey ı. ada 101 panel 6 " 243 ada 411 panel 19• 2&80 hissesi ada 199 panel 17,15·36 hissesi 

774 Güzelyurt m. f8D çakmazı sokak 29 ev SO 
521 Ka111yaka osmanzade yalı 188 168·1 ,, 795.SO 320 ada 199 parsel 77, 2-14 hiueıi 984 Köprü iskele tramvay caddesi 

cumhuriyet cad. ada 96 parsel 6 777 Güzelyurt m. ildçetmelik cad. 4,6,8 kahve yabudi· 150 9a~ 7?tlwparsel 
39 

522 Karpyalca Ollllanzade retacli· 49 4ı ,. S33 45 ada 203 panel 64, 2-16 hiuesi .....;, hnn ı004 mncı ataı pootacı Ali Riza ı. 25 taj 29 ev 
ye sok. ada 110 parsel 16 779 ikinci ıüleymaniye m. yüzbaşı Hasan SS·S1 ev; bahçe 80 ada 608 parsel l 1, 392· 1334 hiuesi 

523 Ka,.ıyaka osıııuzaıle rqa· 29-2 2S·2 " 553.50 35 •il• ı. ada ı42 panel ı3, 4608G-37ı640 lıla. ana ıoı3 Ayavıdda Rana sokak 39 ev 5 
diye s. ada 100 parsel 23 789 Birinci karatq teşvikiye sokak S, 5·1 9 taj ev 150 

7
•
96 

hissesi 
524 Kal'fl)'aka oemanzacle rqa· ı4 ı2 ,, 859 ı30 ada 601 panel 3, 35-64 p;._; ı026 Ayavulda birinci azizler Rana ı. ı4,ı6. taj ıO,tıılıi ev 51 

diye •· ada 97 parsel 14 804 Güzelyurt mab. gebeş ıokak bili no. ev ve avlu 10 
6

•
32 

hiuesi 
52S Karpyaka ozmanzade Tahir ı 28 · .. ı693 ıoı ada 20ı panel 6, 2-8 biueoi ıo30 Karatq tramvay caddesi ıos,ıos.ı,ıOJ.2 ev ""düWıı 46 

bey •· ada 106 parsel 1 807 Huanhoca mah. osmaniye s. 24 taj mataza 120 
21

·48 hiNesi 
526 Karfıyaka do...-acı m. ay· 7 9 ,. S40 35 ada S43 .,_J 76, ı4-24 hiuesi 1097 Karpyab Balıariye m. hafız ef. a. 8 ıo ev 

dıP sokak ada tOS parsel 8 81S Birinci ıiileymaniye ... sokak ye. 23-37 tai e.v 20 acle 165 parsel 8 
531 Kaqıyaka 01manzade 2 ci ay· 11 24-1 ,. 80 7 ada S96 panel ı 1127· A. Abmetalla m. kaymak• Nihatbey C. 34-29,84 diMı'n b 

dın S. ada 100 parsel ı6 82ı GiizeJJıırt ıııab. ıebet ııokak ı4-ı6 taj ev 30 ada 2<11 ..-J ı3 34-30.86 
532 fCartıyaka osmanzade 2 ci ay· S 30 ,. 2SO 15 ada ı99 panel 90, 7-48 bi8""li 1128 Abmetalla m. ...,......_ Nihatbey C. 34-27,80 

dm s. ada 101 parsel 21 837 Güzelyurt m. Ucı liileyman sokak 22 oda 25 ada 207 panel 11 54ı Kar.,,.ı.. bahariye m. hafız ıs 20 ,. 2ı2 25 ada 198 panel 7, J.5 1ıiuui Mevki ve numaralan yakanda yazdı emlikin J>edelleri m: 
efendi ı. ada 166 parsel 9 839 Gnnet mah. gelincik sokak tai 4 11,23 ev 60 veya tabitle ödenmek iiıere salıtlan •3()+1937. C... ._.. 

SU Karfıyaka bahriye abacı so- 21 2 ,, 486.50 SO ada 196 panel 8, 2&48- hilleli IUl onda ihalesi yapılmak kaydile artırmaya koaulmuft,ur. 
ada 163 panel 16 840 Günet malı. J,erbenade sokak ada 51 "" 85 t.tellli olanlann lüz..._. ~ ~~w ~i ..-. 

• ~ 197 p...a '6 4203-7716 hiuai llrip yatırarak ldt•.,a ,m..leri ve,.....,_. · 
. 269 16 ~ '' dlklrılo 40 ~ illa oı-r. 14. • 25 

" 

" 11 ,, 

,, 39 ev 

5 

16 

St ev 

17 taj " 150 

20 " 
10 

20 

ar• 2 

14-2 ana - 20 

27 ana 486 50 

17-17 " 225.50 25 

tarla 1939 

32 40 ,, 248,SO 

" 
,, 



.. Sayfa 8 -------------------... 11111111! ANADOLU ---------------------- 25141931 .. 
Fratelli Sperco Acele satılık· Manisa Vilayeti Daimi encü-
Vapur Acentası degv irmen meninden: 

DA(s 1 - Manisada keşif tuarı 50000 lira tahmin olunan bir 
ROY ALL NERLAN Hali faaliyette yüz yirmi 

KUMPANYASI santimlik çift taşlı ve 27 mektep inşası vahit fiatler üzerinden kapalı zarf sure· 
tile eksiltmeye konmuştur. 

"SATURNUS,, vapuru lO beygirlik İngiliz nasyonal 2 _ Bu işe ait keşif evrakı ve teferruatı 130 kuruş bedel 
Nisanda limanımıza gelip AMS j markalı mazotla müteharrik mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 
TERDAM, ROTTERDAM ve fl motoru ve bir tuz taşı ve 3 _ ihalesi Mayısın altıncı perşembe giinü saat 11 de Vi-
HAMBURG limanları için yük bir arpa ezme makinesi ve layet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
alacaktır. . • muafiyet ruhstıtnamesini ha· 4 _ Nafıa Vekaletinin tasdikinden gelecek keşif tutarı mu-

"TRl!ON,, vapur~ 1~. ~~- ~ iz değirmen acele ve ehven teber olmak suretile muvakkat teminat muhammen be· 
s~nda ~ımanımıza .gelıp yuku- j fiatle satılıktır. del üzerinden 3750 liradır. 
nu tahlıyeden sonra BURGA~, lzmirde Kestane pazarın- 5 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
VARNA ve KOSTENCE lı· da 22 numarada makineci ehliyet vesikası ve 1937 yılına ait Ticaret odası vesi-
manları için yük alacaktır. ve tornacı Raşid ustaya kası ve muvakkat leınin"t makbuz veya mektuplarını 

SVENSKA ORİENT müracaat. kapalı zarfın içine koymaları ve zarfın ihzarında 2490 
LINElN KUMPANYASI • •• sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara bilhassa 
"GUNBORG,, vapuru 26 W. F. H. VAN- riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 6151937 per-

nisanda ROTTERDAM, HAM- şembe günü saat 10 na kadar Manisa valiliğine veril· 
BURG, GDYNIA ve İSKAN- Der ZEE & CO. mesi ve posta ile gönderilen kanunun 34 cü meddesi· 
DINAVIA limanlan için yük ne riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 20·25·30·5 1216 

alacaktır. v. N. lzmı·r Muhasebei Hususiye 
l · l E RO DEUTSCHE LEVAN-

SERV cE Jt~:J M . TE LINıE Müdürlüğünden 
"ALBA JULIA,, vapuru 21 HAMBURG Bedeli muhammeni 

1237 

· d 1' PiRE MAL1'A " X ,. vapuru 12 Mavısta nısan a ge ıp • J Lira K. 
ve MARSIL YA limanları için beklenilmektedir. ROTTER- 300 OO 

Yeri Cinsi 

yük alacaktır. DAM, HAMBURG ve BRE-
"SUÇEA VA,, vapuru 19 MEN için yük kabul eder. 

Mayısta gelip MALTA, CE- AMERICAN EXPORT Ll· 
NOVA ve MARSIL YA liman· NES 
ilan için yolcu alacaktır. The EXPORT STEAMSHIP 

Yolcu ve yük kabul eder. CORPORATION 
ilandaki hareket tarihi erile "E.\ MINSTER,, vapuru 26 

navlunlardaki değişikliklerden Nisanda beklenilmektedir. NE-
acenta mesuliyet kabul etmez. VYORK için yük kabul eder. 

Daha fazla tafsilat için ikin· SERl SEFERLER 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye AMERICAN EXPORT Ll-
binası arkasında FRA TELLİ NES PiRE AKTARMASI 
SPERCO vapur acentalığına "EXETER,, vapuru 23 Ni-
müracaat edilmesi rica olunur. sanda PIREden BOSTON ve 

Telefon: 4142/4221/2663 NEVYORK a hareket ede
cektir . ....................... 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
"J CI, "-"l'"IJ 

THE ELLERMAN LINES LTD. 

SEYAHAT MÜDDETl: 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 .. 
ROMANYA SEYRÜSEFA-

IN iDARESi BÜKREŞ 
"DUROSTOR,, vapuru 2 

Mı:ıvıd3 beklenilmektedir. 
KOSTENCE, SULINA, KA
LAS, için yük kabul eder KA-

İzmir Faikpaşa ına· Faikpaşa hamamı· 
hallesinde. nın enkazı. 

İdarei Hususiye akaratından olup İzmirde Faikpaşa mahal· 
lesinde Faikpaşa denmekle maruf hamam enkazı satılmak 
üzere 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Şartları 
görmek istiyen\erın her gün Muhasebei Hususiy<" miidüriyeti 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlcrin ihale giinü olan 
10/5/937 pazartesi saat 10 da depozito makbuzlarile birlikle 
Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 2 l -23·25-27 

/ 

.. GRODNO., vapuru 8 ni· 
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka-

LAS aktarması olarak ta umum ı 
TUNA limanları için yük ka· 

racak ve ayni zamanda LON
DRA, 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· 
ğişildiklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. ..................... 
"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
.. BELGiON,, vapuru 30 

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

PHELPS LlNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"ARYLENSEN,, "apuru 21 

nisan beklenilmekte NEV-
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
.,]ESSMORE,, vapur.ı 9 

Mayısta beklenilmektedir. LI
VERPOOL ve ANVERSten 
yük getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULI
NA, KALAS ve IBRAIL li
manları için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG· 
ROISE DANUBE MARI

TIME 
"SZEGED,, 19 nisanda bek-

lt!nilmektedir. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLAV A LiNZ ve Vİ
y ANA limanları için yük alır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 

!111111111111111111111111111111.. Doktor ,111111111111111111nııııııı ııı• ---
: A. Kemal Tonay 
= Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları 

---
Birinci Sınıf Mutahassısı 

"SARDlNlA,, vapuru 22 - (Verem ve saire) = 
mayısta beklenilmektedir a} ni = Ua.soıııl.ıauc i tasyoııu karşıcıındaki Dibek ı;okak lıaşında 30 eayılı = 
gün PiRE, ISKENDERIYE, Dl _ ev ve muaycnclıan,.sinde abah !ant 8 den akfam aat 6 ya ~ 
YEP ve NORVEÇ limanları knılar lıact:ılarını kabul cıler -

için yük kabul eder. • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllİI 
Vapurların isimleri gelme Askeri Fabrikalar Umum Mü-

tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· dürlüğünden: 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

Kırıkkalede yaptırılacak Su .. illlW' 

Birinci Sınıf Mutahassıs 
tesisatı 1217 

tlzmir Vilayeti Baytar Direk
törlüğünden: 

Vilayetin Damızlık aygırlarının yıllık ihtiyacı olan 120 bin 
kilo kuru ot Torbalının Arapçı ve Şehitler köylerindeki Hu
susi muhasebeye ait dört yüz dönüm çayırlıktan temin edile· 
cektir. Muhammen bedeli 2053 lira olmak üzere bu çayırların 
biçme, kurutm.:., balya yapma ve şartnamede yazılı kazalara 
nakil ve teslim edilmek şartile kilo üzerinden onbeş gün müd· 
detle eksiltmeye konmuştur. 

isteklilerin 154 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ihale 
tarihi olan 26 Nisan 937 pazartesi günü saat 10 da Vilayet 
daimi encümenine şartnameyi görmek ve bu hususta daha 
fazla malumat almak istiyenlcrin Vilayet Baytar direktörlüğüne 
müracaatlerı ilan olunur. 10 15 20 25 1096 

l:zmir Komutanlığı ilanları 
~-;--~------------~---------------~~--------------------lzmir Mst. Mv. K Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 24//4/937 cumartesi günü iha
lesi yapılacak olan 16 kalem telefon demir malzeme 
yağlı boya eesaireye talip çıkmadığından ihalesi 26 
Nisan 937 pazartesi günü s&at 10 da Mst. Mv. Sat. 
Al. Ko. da pazarlık suretile yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli (670) lira (75) kuruş olup 
muvakkat teminat parası (50) lira (35) kuruştur. 

3 - Malzemeniıı cins ve miktarı Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
şart olmakla beraber 2490 sayılı kanun 2 ve 3 cü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir· 
tikte teminat makhuzlarnı ihale saatından bir saat 
evvel komisyona verilmeleri. 1274 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. ıs. den: 
1 - İstanbul okulları iç.in 5 aded, Bursa lisesi için 1 aded, 

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

2 - Tahmin bedeli beht!r makine İstanbul 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. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
katarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatındarı en geç bir saat evvel Tophane sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 26 10 25 11 888 

lzınir Müstahk<'m Mevki salın alına komisyonundan: 1117 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 445 lira 55 kuruş bedel ke

şifli çamaşır kaynama kazanları açık eksiltme suretile 
yaptırılacaktır . 

2 - ilk teminat parası 33 lira 42 kuruştur. 
3 ihalesi 26/4/937 pazartesi günli saat 11 de Mst. Mv. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil
mekte NEV·YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

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

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Keşif bedeli 40,000 lira olan yukarıda yazılı tesisat Askeri sat. al. ko. da yapılacaktır. 
fabril<alar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 8/6/937 4 Keşif, resim ve şartnamesi Msl. Mv. satın alma ko· 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğma müracaat edilmesi rica 
elunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

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

Telefon : 3479 

salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna· misyonun<la görülebilir. 
me 2 lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıth olma· 
kat teminat olan 3000 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 3 üncii maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve· kalarla birlikte teminat ve teklif mektupları ihale saa· 

.:::::::::::::::::::•::ı::a~~s:a~ik~-l~e~m~u~a~yy~e:n~g~u~·n~v~e~s:a:at~t~e~k:om~isiy:o:na:.:m~ü~ra~c~a~at~la~r~ı.~2~1~-2~3~·~2~5-~2~7~ .... ~t~ın~d:a~n~b~ir~sa~a~t~e~v:cl~k~·o~m~i~sy~o~n~a~v~e~r~m~e~Ie;ri~.~1~0~14~2~0~2~5 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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