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Irak Hariciye Nazırı Ankaraya geldi 

Telefon: 2776 

Montrö 
Konferansı, dün ansızın 

inkıtaa uğradı 

Rahatça uyuyabilirsiniz 

Şark misakı yakında T ah
randa imza edilecektir 

( BAŞVEK}L}M}Z" 
----+-•••----

Bugün PaMi grubunda 
beyanatta bulunacaklar 

Ankara, 26 (Hususi J -
Başbakanımız ismet lnönü, 
ya11n (bugün) Halk Par-

lzmir itfaiyesi 
kız olarak sizi 

-

-- tisi grrıbunda Yugoslavya 
seyahati ve Bulgar kralı 

''A .. k l tatur , ya nız Türkiyenin 
canlanmasına 

değil, bircok Şark ~orisle mültikat.ı hakkında 
, ızahat verecektır. 

milletlerinin 

Dışbakanımız Dr. Aras 
• _Ankara, 26 ( 1'.A.] - frak Dı~ 
l§lerı Bakaııı I• k clnns Ur. ot·i 
Uıu .. ıl Lu eulıalı sıı:ıt 6, t:> de To· 

sebeb olmustur,, \..., _______ __) 
:o" ckspreııilc Ankarayn gelmiş ve 1,J:ılıi)e hıııluıl isı:syonumfa CUJll· Duatepe torpi-
:~ta >:onun Dışişleri Bakanı B. Dr. huriyct lıiiktimcti ndmıı Gaziııntep 
1 evf ık Hü~tlii Ar:ıs ile Ankara rnlisi, askeri kumandan ve milı- dosu bugün ha• 
'ali ':c hclcdiye rrisi, lrıık el1,·i~i. wanifurlık.larıuu tayin edilmiş bu· 
Alc\"kı kuınıuıdaııı, dı~işfcri genel hmıın 7.CV:ıt la rafından karşılanmış re ket edivor e 
sehetcrli~i \'ekili, protokol ,.c lıi- n• bir jandıırma müfreze i ılc ra- ~ · 'J 
rinci daire şefleri, Anknrn merkez imci ihtiramı ifa eylemiştir. İstanbul, 26 (Hususi) - Dua· 
kuııınndaııı, t'mııiyct dircktürü \C lılisafirimiz Luradon itibaren tepe torpidosu, yarın (bugün] lngil· 
Irak elçiliği erkôm tarafından k.ır· AnknrD)'a kadnr olnn )'Olculuklarını tercJe müteveccihen Jıurııdan hare· 

1 
ket edecektir. 

şı anmış ve hıışıa bir lı:ındo muzı· kentlilerine talisi eı1ilcn ve Toros 
k IJ 

~ J Jd ı · k Torı>iılomuz, Jn,.,ihcre kralının 
a o ugu ın c ur as eri müfreze ekspresine lrnğlaıııın busu i ''ıt"onda c 

re nıı" ı·l·~nıı 
1
• ı 1 " le · t" 

1 1 ° taç !!i} me merasiminden sonra ,, . .:ı. 
" ı '-} mı~ ır. yapmış anır. ~ " pılacak geçid resmi0<?e donoııma· 

1 rak ve Türk milli rerıklerile - Sonu 4 üncü sahifede - mızı temsil edecektir. 
donatılmış lııı)unnıı Ankara dıırıı· 

ğındıı ılo ı vr. kurdcş iki memleket 
Dışişlcri Bııknıııııııı ı..urşılıışıııalan 

çok s:ııııimi olmuş Ye Ek r.l!irı Na· 
ci l.:lıısı keuılisinı! ihtiram rc!'mini 
)llpnınktıı Lıılıman uskt'fi müfreze· 
)İ sclilınl:ınnştır. Bıı csnııda rnıızıkıı 

1 rıık \'e Tiirk milli ııııırşlarmı ı;al· 

ıııı~tır. 

Mulıtcr.m mi :ıfirimiz ,.e re· 
fal.atinde hıılıınanlor İsin } ondan 
<lo~rııca ikametlerine tahsi olunan 
Ankıır~pnlas oteline inıııi~lerdir. 

Roma görüşmeleri 

General Göering B. Mus
solini ile · görüştü ---------Mussolini-Hitler mülakatının., hazırlan-

• J 

dı~c ve ispanya hadiselerinin müza
söylenmektedir kere edildiği 

Irak Dı~ieleri Bakanı paıar 

güoii sahalı saat 1 o,:Jo du Türkive· 
Suriye lıudııdıı iizcriıııle l-.lalıh·~dc 
Tiirkiye toprııklarırı:ı gt'•;nıi~· ,.e 

r-~-------------------------__:_-

n ayy · e · 
_,._ . ...,,,,.. 

e vası oldu 
Konuşmalara bugün de devam 
olunacak. B. Eden ile B. Stark 

fikir teatisinde bulunacak 

Bay Eden 
Brüksel, 2Ci (Hndyo) - lngil· 

tere Hariciye 'azın D. Eden, pa· 
ııır süaü akşamı tnyynrc ile Jıurıı· 
) o gelmişti(. B. Eden hu sabah 
saat 10 da llelı;ikıı Ha,hakanı B. 
Vnn Z lnnd ile llariciyı} Nazırı B. 
Sıarb;ı ziyııret l'tıııiş ve 111.1111 miid
dıat konu~rnııştıır. 1 l~ll'ılen .oııru 

İngiltere ı;r.fııreılı:ıııl'bİnılı· wrileıı 
zi):ıfctıl', lıı;;ilıt•rı• Jluıiciy. l\ zır. 
tekrur koıııı,ııınlıınlıı lıuluıııııu; \ ı• 

ycııırktl'n ,,oııırı J..nkı·ıı "'· r ·~ :ıı l.ı 
Bı•lı.ilrn Krulı Lcop ,}d ı.ır.ıtıııtl.ın 

knlrnl oluııııııı,tıır. 

Bıiık el, 26 •H.ııl)o) • JMı.i· 

kıı lloriı:i 1 ı• azırı B. ı:ırk. lııı 

!';<>l'e i u0ılıc.:re llarici) e N.ızırı B. 
E<lı ıı ~c>·l'fiıır nıükı•llıaf hir zi}.ırct 

\ernıi.ıir. Bu zi~afl'lte kımliploııı.ı· 

tik '<' lıııtüu Bçlı~ikıı ricali hazır 

lıııl un ın u~lard ı r. 

B. J:<lcıı, pınıı (lıugıin) konuş· 

ıuıılıırıııo dcvunı cılcr"ktir. 

llrükıwl, 2G ( \.A.) - JI. l~ıim 

ve Hııyıııı ll:ıı.•r('JI tıı\'\ :ıre menin· 
ııına ınu\·rıı;:ı)ııılarıııılu', lklı;i!.ıı ·ua-
riciye Namı ~ınrk turafınclnn ee· Bay Musşalini ve General Göring 
)iııııluıımıştır. E·kıı ılılğrıw:ı lııgiliz Hoıua, 21ı (Rad}o) - Alman· mıyor. J\lus:olini. Hitler uıiil!ikatı 
elçiliğine inmiştir. Brükseldı•ki ika· ya Hava !'\azın Geııerul G()riug, ile hpanya hii<foclerirıirı, im mül:i· 
ıncti ınüddetiııcı· uıntlo kulııcuktır. bugün Knpriden Buraya gelmiş \C kıtlta mevzubnlıs olduğu öylc.ııiyor. 

B. Sınrk ile gürii~ıiiktcu sonra ılnluıl 1tnlyıı Hariciye ~azın General Göringin, yarın (lıu· 
Luııkcıı eara)ııııla krııl tıırufındaıı Kont Ciııııo il~ iki s:ırınıoıla gün) Berlinc <lönmf'!!İ ıııuhtcmcldir. 
kulrnl olunnt'akıır. uzun nıiitldct konuşmuşlardı;, ög. -------

Ak~nııı llnıiciye r\.11.1rı tıtrııfııı· leılrıı sonra ı;aot 17 de \'enedik Soğuk hava depoları 
dun şrrt'fine hir ziyafet ''erilecek sarapııtlıı B. Mıı~soliniye müliiki M 
\C. lıu ziyııfrtte Liik enılıurg Bıış· olmuştur. ayıs nihayetinde inşaata 

vekili H. Be,;\ı de hazır lıulıınııc:ıktır. Hoıno siya;ı.al ıııchııfilinclc, G. başlenacak 
Hılcn salı giiııü iiglcıkn ııonrıı Gtiriııg ile B. Mus~olini ıırn!lınclaki Şehrimizde ve memleketin 

tnyyarc ile Loudrnyıı <löııçı t'ktir. mültıkata Lüyük ı•lıcmmiyet uıfolu· diğer yerlerinde yapılması Ik· 
--------=============-------- tısad Vekaletince kararlaştın· 

Romanya Lehistan lan soğuk hava depoları inşa· 
atına mayıs ayı nihayetlerine 

Avrupay 
rin kur 

idare edenle
cu zihniyeti -------

Kral Karol, tl. Beki kabul ederek 
uzun müddet konuştu 

Romanya Hariciye Nezareti binası 

doğru başlanacaktır. 
Dev1et Demiryolları idare-

...:si de soğuk hava tertibatını 

havi vagonlar getirterek, bu 
yıl yaş üzüm, taze sebze ve 
meyve ihracatı yapılabilmesini 

temin edecektir. 
• " •• : .... _. ~· }1 ' • - ..... ·Bugün 

eçhul Kor
san başladı. 

Fııtın:ı Ali ronınnı pı11.ar sa ı· 

uıııdn hitıi. Aıkıı la~ınıız, ~J. Ay· 
h:ın onun ) erine, lırpiniziıı büyük 
Lir 7.C\'kle takih edecc~iniz canlı, 
kuV\'ı•tli lıir ıleııiı, a k ve macera 
rom.mı 'erdi. Bııgliıı: 

6 ıncı sahifede 
Ynkımlıı ıln Bııyun Saime Sadi· 

nin edebi romanını vcrec<'ğiz: 

Hüsnüabey 

Dün akşam itfaiyemizin müte
kamil vaziyeti görüldü 

lzmir belediye itfaiyesi, di
ğer itfaiyelere nazaran haki· 
katen mükemmel bir vaziyet· 

-------
Karahan 

Ankaradan ayrıldı 

B. Karahan 
Aokara, 26 (A.A.) - So\")Ct~ 

Rusya hfiyük elçisi olub memlcke· 
timizdcn O) rılııcn~ı cihetle vedana·: 
mesiui Heisicıımlıur Atatürkc tak· 
dim etmiş olan Karalııın Yoldaş 

dün ak;am ekspresle Ankıır:ıdan 

ayrı)mışıır. 

İstasyonda Hcieicuıııhur namı· 
na ha ynver biulıa~ı Celnl \"C kale
mi. mahsus müdürü JJ. ilreyy:ı, 

lemi malısu& müdütil B. VcJit ilo 
Jlaririye Vekili l>r. Tc' fik Hü~dü 

- Sonu 4ncü sahifede -

tedir. Dün akşam Şehir Mec· 
lisi müzakerelerinden sonra 
belediye reısı doktor Bay 
Behçet Uz lzmir itfaiyesinin 
mütekamil vaziyetini göster· 
mek üzere Şehır Meclisi üye· 
lerini itfaiye santral binasına 
davet etmiştir. 

Bu münasebetle itf eiye mer· 
kezinde bir çay ziyafeti veril· 
miş ve bu ziyafette birçok ze
vat hazır bulunmuştur. 

Başta Müstahkem Mevki 
komutanı General Büaharıeddin 
ve maiyetleri erkanı ile Denizli 
saylavı ve gazetc.miz sahip ve 
başmuharriri Bay Haydar Rüş
dü Öktem, Türkofis müdürü 
Bay Cemaz Ziya, raportör B. 
Rahmi, matbuat erkanı, em-
niyet direktörü ve daha birçok 
zevat ziyafete davetli idiler. 

Saat on dokuzda İtfaiye 
merkez binasına gelen zevat, 
muntazam bir halde sıralan· 
mış olan itfaiye mensupları 
tarafından selamlanmıştır. Da-
vetliler, salonda toplandıktan 
sonra Belediye reisi Bay Beh· 
çet Uz ve itfaiye müdürü Bay 
ibrahim Günday taraflarından 
hJ.~iv~"t;>ir.w.~ı v.r&.diriJmis .. umh· 
lerine izahat verilmiştir. 

- Sonu 4 ncü sahi/ ede 

üçok, Galatasaraya 4-2 
mağlub oldu 

Hakem yanlış kararlar verdi, .. 
Uç ok takımı da fena oynadı 

Galatasaraylılar 
Pazar gıiuü misnfir Galata il· rin ynkındttn tanıdı~ı Lütfi ıam 

ray takımı son 11ıilli kiimc tema· manasile IJozuk... Muhacim lıııttın· 

eını Üçok tııkımilc yaptı. Ve hu da Bülend rakih knlcsi önündeki 
maçı dıı 4·2 kazımdı. Misafir takım nziyetlerde ık sık şıit çekiyor, 
cumarte. i güoii Dogıınsporla pptı· fakat ekeeri}a ienhetsiz ... 
ğı teıuasda hakemin bariz tarafgir· Üçok tak1mı: Bıı maçtu oynı· 
liği yüzunılcn gıılib gelıliktcn yanlardan en fıızlo nıu,•ııf fak olan· 
sonra hu ikinci ıııaç d11hn fazla lar Enver, Adil, Bn ri, Sııid \i' 

bir :ıliika uyııııılırmış ve hııvıının Namıktı. MiidafoacJa takımııı en 
yngınurlu rn bozuk olmasına rag· fnzla i ıinad ctti~i Z. Ali en f.,nıı 
nıeıı stadyum, ıııınamilc denecek opııılurıııclPn hirini çıkardı 'l' ın· 

dercce(le dolnı u~tıı. c çare ki ha· kımııı nı:ı~lııbi) etiocle lıu) (ı). tim il 
kı:m ı•c;ki K. . K. lı Bııy iyazi, oldu. Nitekim jkiuci ,.c üçfüıl'il 

fn.ıJıı hassa iyetin ıe' litl elliği ) ıın· goller lıqı onuu lıntalı O) untıııdan 
lı~lıklarla ycrio le olmıyan kararlar \"C raldlı nıulıacimio nktı~t ~:rada 
,-erdi ve hu netice doi•du. l\I:ıçın çıkı~ ) opmı) ar.ık kale ine tlo~ru 
ıafsilatıııa girişmed~n e,·cl takımları geri Çl'kilmcaindeıı ileri gclıni~ıir. 
bir gözılcn geçirelim. Mazhar fena değildi. Kaleci Hilmi, 

Galata arny; takım halinde ul· kendisine lcrellüb eden \azifo,i 

sun sistcıııli Lir oyuuıı mnlik de· tamiınile yapmı,tır. Tak1mın ;n 
~ildir. 'l'opıı gelişigib:cl 'urınakta· fena oyuncu u Şükrü idi. 'itekinı 
dırlar. Oyuncular top üzerine çıka· ınubal'İın hattındn O) oıınıası takı· 
cııkları yerde rakib oyıınculıırı hır· mm bütün nıulıaciın hattını felce 
palawağa ~rlı~ıryor. Sert \'e mütc· uğrattığı gibi scrbc t olarak aldığı 
madi fa\'üllü Lir sistem. Mieafir topları hile ealısi oynaması yüzfin· 

takımıla ıağaçık Necdet \"e kaleci den öldürdü. 

Siya i nıı:hnfildc svylcndi[;iııe 

güre, İngiltere llnriciye ~nzm ile 
U. Sıark, yeni bir Lokaroo için 

nıildavelei efkarda bulunacaktır. 

Bükreş, 26 (A.A.) - Po· ı hakkında neşredilen tebliğde 
lonya · Romanya müzakereleri - Sonu 4 ncü sahifede - ·- Sacid takımın en i)1ileridir. 1zmi· - Sonu 6 ıncı sahifede -



... Sayfa2 ANADOLU ........................................ ~~~~~~----~-~ 
r-

Ankara 
Tarih, hayretitnizin ufuklannı genişleterek ve derinliğini arurarak, 

devirlerin zor alabilecclli hlidiselerJe dolu bir şekilde gelib geçiyor. o 
O manlı saltıınııtı yıllarında Ankara, evvela Yıldırım Beyazıdın Timur· 

lenkle c;arpışması ile ~öhretlenmiştir. Ondan ııonra Ankara, ıuk sık ihtiU.l 
,.e fesııd hareketlerinde yer almıştır. İstiklftl mücadeleai başlayınca, İıı· 
tanbulda çöreklenmi~ hul~nan saltanat, Ankarayı; (baği ve asilerin yu· 
vası) olarak gösterdi. (Mustafa Kamu!) dn onların reiai idi. ~lilli, asil ve 
şuurlıı Lir kitle ihtilalinin naınyesine (şekavetin):ve ( altanatı aliosman ile 
hilafeti ruyü zemine knrşı refilivayi isyanın) damgası vuruldu .. 

Ankara, bir ynıak evi idi, km·vayi inzibatiye namı altındaki asıl mil· 
lct ve inkılab düşmanı haydud !iÜrüsü, mukaıldeı Türk ihtilalinin du· 
manlarını ıilttürmeğe ba,lııdığı Ankarayı \"e onıın kahraman evlidlarını, 

itte böyle lıir ölçü ile vurmağa k:ılk1şt1. Netice i ise mııltlm! 
Kafa ında köhne bir taç gibi kalmış eeki kalı>.si ile, Ankara o yıllar· 

da neydi? B:ısbayağı bir kneabıı .. ::\ledeniyetsiz, killtürsüz bir şehir, yanık, 

ıuquz topraklar içinde yanıb tutuşan, kervan uğrama1, kuş uçmaz bir 
Türk kasahası .. f.;ten rn ılıştan abluka altına alınmış, herkesin tecrid ve 
malıki'im ettiği hir yatak!. 

Diplomatlar f tanbulJa oturardu. ~lemleket i~iui, paditab ve onun 
adanılan görürdü. Ankara koskoca bir kainat içinde, kurd yuvası gibi, 
namluların çenilJiği bir yerdi. 

Bir o Ankarap dü~ününilz; bir de bugünkü büyük Ankarayı -fakat 
dünyanın dört köşesinden başveren yolların lıcr birinin, kalb etrafında 

toplanan damarlar gilıi ıniltemadiyen ziyaret ellikleri Ankarayı· dütününüz! 
Bütün şarkın yolları Ankaradan geçiyor eimdi .. 
Ankara, şark sulannda, büyük bir deniz feneri gibi, gelib geçecek 

gemilere ışık serpiyor ~imdi .. 
Ankaradan Tahrana, Kabireye, lraka, Kiibile, Moakovaya, Belgrada, 

Sofyaya, Londraya, Cenevreye, Romaya, Aıinaya, Berline, her yere terte· 
miz aııfalt yollur a.;ılmı:tır.. Ankara işliyor, Ankara çalışıyor, Ankara 
düşünüyor ve Ankara, tarihin kon:ıkladığı bir yer oldu .. 

Hayret, Lu işte, o kadar cılız ve ilci: ki!. 

Yangına karşı bir keşif! 
Amerikada yerleşmiş ltal

yanlanlardan doktor Riçenço 
Riçardi isminde bir adam, 
t\t~'?ı .tl'!) .. CI hil' mı:trlrlP lrpcıfo• 

Bu madde bir mayidir; Ü'~e
rine sürülen her hangi bir 
maddenin en şiddetli ateşte 
yanmasına imkan yok ımış. 

Aynı zamanda madenlerin 
paslanmasına da mani oluyor
muş. İtalyan doktorun bu keş· 
finden bahseden bir Amerikan 
gazetesi: 

Orhan Rahmi Gökçe 

resmen tanınmıştır. : 
Bu k~lüb, evlendikten son-: 

ra, hayatta mes'ud olamıyan· 
lara mahsustur. 

klaına C!üşÜp' te ayrılmak ~e
saretini kendinde bulamıyanlar 
hayat tesellisini bu kulüpte 
bulmakta imişler. 

lmkAm var mı? 
İngilterede Bredfortta henüz 

9 yaşında bulunan Herber 
Harris Hamvel isminde bir 
çocuk, mahkemeye müracaat 
ederek babası aleyhine bir 
dava açmıstır. Davanın esası 
şudur: 

8. Kemalettin Apak 
şehrimize geldi .• 
lktısad Vekaleti iş dairesi 

başmüfettişi B. Kemaleddin 
Apak Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Buradaki iş dairesi 
teşkilatının çalışma tarzını ve 
İş kanununun tatbiki vaziyetini 
tetkik edecek, sonra diğer 
mıntakaları tetkike çıkacaktır. 

Deniz mekteb 
• • gem ısı 

Yakında limanımıza 

gelecek 
Ağustosun 2 ve 16 ıncı 

günlerinde deniz mekteb ge· 
misi Hamidiye fzmir limanına 
gelecektir. Deniz gedikli oku
luna girmek için birçok talebe 
Kültür direktörlüğü ile asker
lik şubesine müracaat etmiş
tir. Deniz mekteb gemisinde 
bulunacak bir süel heyet, de
niz gedikli okuluna girecek 
talebenin evrakını tetkik ede
cektir. 

Deniz mekteb gemisi, Ege 
denizi ile Akdenizdeki liman
ları dolaşacak ve oralarda 
yapılan müracaatları da tetkik 
edecektir. Bu mektebe aid 
kayıd ve kabııl şartları, lzmir 
Kültür direktörlüğü ile asker· 
Jik şubesine st"elmiştir. 

Hindili vali 
Bay Hamid Ali dün 

müzeyi gezdi 
Memleketimizde bir müddet 

kalmak ve büyük' Türk inkı· 
labını yakından görmek üzere 
lstanbula gelmiş bulunan ve 
oradan Ankaraya geçerek hır 
müddet te hükumet merkezi· 
mizde kalan Hindistan valile-

-· -· 
Şehrin gece karanlıkta bırakılma
sı münakaşalara sebebiyet verdi 

Şehir Meclisi, dün öğleden 
sonra Belediye salonunda top· 
lanmış, Belediye masraf büd· 
cesmı müzakere ile meşgul 
olmuştur. Bu arada muhtelif 
mevzular üzerinde hararetli 
münakaşalar cereyan etmiştir. 

Celse açılınca Meclis riya
setine gelen teklifler okuna· 
rak ait oldukları encümenlere 
havale edilmiştir. Şehir Mec· 
lisi üyelerine de diğer Meclis
ler üyeleri gibi huzur hakkı 
verilmesi hakkında bir takrir 
okunmuş ve münakaşalara se· 
bebiyet vermiştir. Bazı üyeler 
takririn lehinde, fakat ekserisi 
aleyhinde söz söylemişlerdir. 

Avukat B. Halit Tevtik Şe
hir Meclisinden bazı üyelerin 
şu ve bu komisyondan huzur 
hakkı aldıklarını söylemiş, bu
nun tamamen kaldırılrnasını 

istemiştir. 
Bay Mustafa Buldanlı, üç 

senedenberi böyle birşey mev
zubahs olmadığını söylemiş ve 
neticede müzakere kafi görül
müş ve her iki takrir ve tek· 
lif reddedilmiştir. 

--··--···-'- J .. t'.ı ... -..cıh. 

daimi eğlence ve teşhir tesi-
satı için muvakkat intifa hak
kı verilmesi ve sonra bu tesi
satın belediyeye intikali hak-
kında Fuar komitesi riyasetine 

salahiyet verilmesi kabul edilmiş, 
belediyeye ait lkiçeşmelikte· 
ki Kızılay dispadser binasının 
on taksitle ve on senede be
deli ödenmek üzere Kızılay 

ğunu söylemiş, B. Mitat Orel 
tekrar cevab vnmiş, spor iş· 
lerine tahsisat ayrılmasının 
hiçbir vakit aleyhinde olma
dığını söylemiş ve: 

- Biz öyle insanlarız ki, 
yapacağımız iş çok, fakat onu 
yapmağa imkanımız azdır. Ve
rem nedir hepiniz biliyorsu· 
nuz arkadaşlar! Kayden sa
bittir ki veremden bir sene 
içinde öh~nler epey çoktur ve 
bunlar ölenlerdir. Ôlmiy~nler 
kimbilir ne kadardır? Bunlar, 
mütemadiyen etraflarına mik
rop saçmaktadırlar. Biz bir 
tek ferdi kurtarmağa çalışa
cak yerde bir tek ferdi tecrid 
ederek yüz kişiyi kurtarmayı 

tercih ederken, Bay Suadın 
noktai nazarımı terv:ç edece· 
ğini düşünmüştüm. 

Bedelciler as-
~kere çağrılıyor 

İzmir askerlik şubesinden: 
Gerek geçen Teşrin 936 

celbinde ve gerekse bu Ni
san 937 celbinde askerlik 

hizmetlerine karşı bedel ver· 
miş ve iaekse daha evelki 
celplerde bedel vererek her· 

hangi bir sebeple talim kı· 
tasına gönderilmemiş olan 

ı:lslam, gayri ls!am bedel era· ~ Te 
tının 29 ve 30 Nisan 937 ıuen 
günlerinde behemehal şubeye bao 
müracaat etmeleri ilan olunur. ledi: 

\... ..) Dor 

Mareşal 
Abdullah Çolemen dUn 

şehrimizde öldU 
Mütekaid mareşallardan Ab· 

dullah Çolemen, şehrimizde 
bulunan hafidesini görmek 
üzere üç gün evel lstanbuldan 
gelmiş ve dün, ansızın ölmüş· 
tür. 

Abdullah Çolemen,· 85 ya· 
şında idi. Balkan harbinde 
şark ordusu kumandanlığında 
bulunmuş ve ondan sonra bir 
daha vazife almamıştır. 

Müteveffa mareşal, yarın, 

naşının nakledilmiş bulun· 
duğu askeri hastanesinden 
merasimle kaldırılarak lstan · 
bula götürülecek ve orada 
defnedilecektir. 

Faydalı 
yağmurlar 

him 
Asil 
da 

Dolu zarar yapmadı 
Civar kazalardan gelen ra· Aj 

porlara göre, son bir hafta 
.wrfında yağan yağmurlar, bü· va 
tün mahsulat için faydalı ol
muştur. 

Kuraklıktan kavrulmu~ bir 
vaziyete düşmüş olan ekinler 
birdenbire gelişmiş, boy atmış, 
yeniden neşvünema bulmuştur. 
Tütün tarlaları da yağmurdan 
çok faydalanmıştır. Cumartesi 
sağnak halinde düşen dolu, 
hiçbir ZTJrar yapmamış, mev
zii kalmıştır. Bağcılar, son 
yağmurlardan memnundurlar. 

za 

"Allah versin de bu mutad 
bir palavra olmasın!" demek
tedir. Babasının idare ettiği bir 

otomobil bir tenezzüh esna
sında kazaya uğramış ve ço· 
cuk muhtelif yerlerinden yara· 
lanmıştır. Çocuk, şimdi lngiliz 
kanunları mucbince babasın-

rinden B. Hamid Ali, evelki 
akşam Ankaradan şehrimize 

kurumuna satılması teklifi nizam 
encüm~nine gönderilmiş, bazı 

münakale teklifleri büdçe en
cümenine havale edilmiştir. 
Daha sonra belediye masraf 
büdçesinin müzakeresine ge· 
çilmiştir. Daimi encümenin 
masrafları müzakere edilirken 
Avukat B. Halid Tevfik, dai
mi encümeni üyelerinin fahri 
çalışmaları çok şerefli olaca
ğını söylemiş, B. Mustafa, bu 
azanın çok çalışarak yorul· 
duklarını iddia etmiştir. Bazı 
üyeler söz söyledikten sonra 
müzakere kafi görülerek fasıl 
aynen, teklif veçhile kabul 
olunmuştur. 

B. Mitat, Meclis üyelerin· 
den cemiyete yardım ricasında 
bulunduğunu tekrar etmiş, B. 
Rasim, memlekette sağlam 
vücutlu nesil yetiştirilmesi mev
zubahs olmakla beraber verem· 
lileri kurtarmak için de büd
çeden para ayrılması icab etti· 
t.'"' ... o1 ı-..uıı~, o. Lulfı, spor 
sahalarında kan kusan spoı · 
cular bulunduğunu anlatmış, 
daha bazı üyeler söz almış, 
B. Suad, bu paranın şehirde 
müteaddit spor sahaları vücu· 
de getirilmesi için ayrılmış ol
duğunu, Verem Mücadele Ce
miyetine yardım meselesinin de 
ayrıca düşünülebileceğini söy
lemiş, Büdçe encümeni namına 
B. Faik izahat vermiş, müza
kere esnasında B. Suadın has
sasiyet göstermiş olduğunu 

söyliyerek bu paranın muhtelif 
cemiyetler arasında taksim 
edilmek üzere partiye verile
ceğini bildirmiş, reis B. Beh
çet te izahat vererek, Vereme 
karşı mücadele hususunda alı
nacak her tedbirin az sayıla· 
cağını söylemiş, neticede büd
çede tasarruf mümkün oldu
ğu takdirde cemiyete 2000 
lira yardımda bulunmak kay· 
dile diğer masraf fasıllarının mÜ· 
zakerisine devam olunmuştur. 

, ___ __ 
200 Doncuan 

12 Mayısta Londrada kral 
ikinci Corcun taç giyme mera· 
simi yapılaccıktır. Bu merasime 
resmi surette iştirak etmek 
üzere gerek diğer devletler ve dan zarar ve ziyan istemek· 
gerek dominyonlardan birçok tedir. 

gelmiştir. 
B. Hamid Ali, şehrimizde 

bir hafta kalacak ve buradan 
Yunanistan yolile Londraya 
gidecektir. Hindli vali, dün 
şehrin şayanı temaşa yerlerini 
ve müzeyi gezmiştir. 

heyetler gelmektedir. Bunlar ----------- Hava istas~"onu 
arasında Avustralya, 200 ki- Maaş zammı 'J 

Gümrük başmüdürlüğü mü-şilik bir heyet göndermiştir. Arazi için bazı ih. 
B h 1 meyyizi Bay Mehmedin asli 

u eyet, en güze , en dinç, barlar yapıldı. 
en mevzun endamlı delikan· maaşına on lira zammedil-
lılardan mürekkeptir. Gazete- miştir. Cumaovası istasyonu civa-

Haneye taarruz rında modern ve mükemmel 
lere bakılırsa, bu 200 kişilik Karşıyakada Alaybeyde Mu- bir hava istasyonu inşa edile-
heyet, Londra kadınlarının t 

hiddin kızı Salilıenin evine ceğini yazmıştık. stasyon için 
kalplerini hoplatacak bir Don· d H . k F ayrılan arazinin mu''lkı"yetı" hak-taarruz e en iıseyin ızı a-
cuanlar alayı imişi. ika zabıtaca yakalanmıştır. kında bazı iddialarla karşıla· 

En karh işi r '"\ şılmıştır. 
Amerikada zabıta ve tica- Bugün doJtracak Vilayetçe, bu arazinin sahibli 

ret işleri üzerinde istatistik 5 olduğu nazan dikkate alına-
yapan bir adam, birçok sene· çocuklar.. rak istimlakine teşebbüs edil-
ler çalıştıktan sonra bir isla- mişti, fakat sonradan bu yer-
. k J llugun arz üzerine yıldızlar· 

tısti vücu e getirmiştir. dan muhtelif oekilJerde tesirler lerin Milli Emlak müdürlüğü-
Bu istatistiğe göre, Birleşik gelecek ve bunların umumi neli· ne ait olduğu öğrenilmiş ve 

Amerikada en büyük ve en cesi iyi olmıyacaktır. Bunlar ara· vukubulan ihbarlar üzerine 
karlı iş cinayet işleridir! Çün· eıoda güneş ve neptonun müşte· tetkiklere girişilmişti. Bu tet-
kü, Birleşik Amerikada tam rek tc iri ''ardır ki bu tesir, oto- kikler, henüz sona ermemiştir. 
3,500,000 kişinin cinayet işleri riteyi yıkacak bir tesirdir. Bu te· Tetkikat bitib hakikat anla-
ile geçindiğini bu adamcagw ız sirin öğleden soura bazı kazalara I h 

meydan vcrmı:si çok mümkündür. şı ınca ava istasyonunun in-
gayri kahili red istatistiklerle n d şasına başlanacaktır. ııgiiıı oğacak ~ocuklar kes· 
ispat etmiştir. kin bir zeka ile temayüz edecek· Nafıa Vekaleti, Havayolları 

Garip bir kulUp! lenlir. Fııkat haq.saiyetleri de çok umum müdürlüğü, eğer Mayıs 
F ransada Yukarı Sawada, büyük olacaktır. .Maam11f ih, bu ayı içinde fzmire de hava pos· 

Langin kasabasında "Bedbaht hasM. iyet şöhret temin edebile- taları işletmeğe başhyacak 
evliler kulübü adında bir ku- cektir. Çünkü Şopen, kraliçe Eli· olursa İzmirde şimdi mevcut 
r· A . k "d ı ki l zabet, Prim o Dorviyera, Kipling, 
up, me.rı a a o mama a Ramscy 1\lakdonalJ gibi kimseler bulunan istasyonlardan istifa-

beraber, cıdden en tuhaf ku· böyle bir giinde doğmuşlardır. de edilmesi muvafık görül-
lüplerdendir ve mevcudiyeti de \_ _,/ müştür. 

ıvıcııu.av"ı.Aı• ••-· ·- r Bllll:tl 7vn. ,.., .. ," 

Tahsildarların aylıklarının ar
tırılması hakkında B. Lütfinin 
teklifi epey münakaşa edil· 
dikten sonra kabul olunmamış, 
kadro baştanbaşa okunmuş
tur. Hayır cemiyetlerine ve 
spor kurumlarına 8000 lira 
ayrılması hakkında büdçedeki 
kayıt okununca göz döktoru 
B. Mitat Orel söz almış, ve· 
rem mücadele cemiyetinin aça
cağı verem hastanesi için beş 

· bin lira yardımda bulunulma· 
sını teklif etmiş, bu 8000 li
radan hiç olmazsa 2000 lira
sının cemiyete tahsis edilmesi 
ıçın karar verilmesini iste· 
miştir. 

B. Suad Yurdkoru söz al
mış, veremin tahribatı aşikar 

olmakla beraber spor için ay· 
rılan bu paranın sarfına mah
sus projeler mevcud bulundu· 

Üç ay sonra belediyeye ge· 
çecek mezbaha şirketi tesisa
tını işletmek için 15,000 lira 
ayrılması muvafık görülmüş, 
şehri ışıklandırmak için büt
çede 67500 lira ayrılması hak· 
kındaki teklif okununca Bay 
Mitat Orel söz almış, ş~hirde 
gece yarısından sonra elektrik 
tenviratı yapılmadığına göre, 
busene için başkanlıkça ne 
düşünüldüğünü sormuştur. 

Başkan, izahat vermiş, şeh
rin bazı yerlerinde sabaha 
kadar elektrik tenviratı yap· 
makla bütçede 10,000 lira 
gibi mühim bir paranın sarfı 
lazımgeldiğini söylemiş, yakın
da yeni elektrik saatleri getirt· 
mek suretile işçilerin işlerine 
gideceklı=~ri saatlerde aydınlık 
temin edifeceğini anlatmış, B. 
Mitat Orel ve Ahmed Şükrü, 
belediyenin bunu bir prensip 
meselesi addedemiyeceğini, şeb· 

ir. • Uı.t. UUlj'"" --.1• 

rin gece yarısından sonra zifiri 
karanlıkta bırakılması doğru 
olamıyacağını söylemişlerdir. 

Doktcır B. Ali Halim, meh
tablı gecelerde Büyükadada 
olduğu gibi şehirdeki bütün 
lambaların söndürlilmesi su· 
retilc büdçede tasarruf temin 
edilmesini, fakat karanlık ge· 
celer<le elektrik lambalarının 
sabaha kadar yakılmasmı tek· 
lif etmiştir. 

Bay Halid Tevfik, gece 
yarısından sonra sokaklarda 
kalanların ya kumarbaz, yahud 
sarhoş ve bardan dönenler 
olduklarını söyliyerck asıl dü· 
şünülıııesi lazım gelenlerin 
sabaha karşı karanlıkta işle· 
rine giden ameler olması la
zım geldiğini anlatmış, başkan, 
otomatik elektrik saatleri alın
dıktan sonra amelenin zifiri 
karanlıkta işlerine gitmelerinin 
önüne geçileceğini, Yunanis
tan ve ltalyada mehtaplı ge· 
celerde yapıldığı gibi Şehir 
Meclisi üyelerinin muvafakat& 
ile lzmirde de elektrik lamba· 
larının söndürülmesi meselesini 
nazarı dikkate alacağını söyle
miştir. 

Fasıl, teklif veçhile kabul 
edildikten sonra çarşamba 

günü tekrar toplanılmak ve 
masraf büdçcsinin mütebaki 
kısmı müzakere edilmek üzere 
celseye son verilmiştir. 
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siler, Duranko müstah- Hayalde kalan 
em meVkİİnİ zaptettiler Bir günün hatırasını 

• • kutlulomışlar .. ki 
r· eneral Mola kuvvetlerı, Bılbao Paris, 26 (A.A.) - Çanak· 
ı

n 
• f •k f • .J •ı ı · l kale eski muharipleri birliği 
ıs ı ame ınae l er ıyor ar bugün meçhul askerin kabri 

E
Ten·Jan-Doloz, 26 (Radyo)-

7 eneral Mola kuvvetleri Bil-
e ao istikametinde ilerlemek-
r. tedirler. Bu kuvvetler Eybar -
./ Dorangoya varmışlar ve mü· 

him bir yol elde etmişlerdir. 
A.si!er bugün iki kilometre n 
daha ilerlemişlerdir. 

Elde edilen esirler arasında b
Lasorna isminde bir mebus ta 
\'ardır. 

Barselon, 26 (Radyo} -an 
Asilere mensub iki tayyare 

uş· 
F'orbo ve Kulerayı ve Fransız 
bududlarında kain beynelmi· 

a· 1 de el köprüyü bombardımandan 
da sonra Balear adalarına dön· 

ınüştür. bir 

m, 

Salamanka, 26 (Radyo} -
General Franko, yeniden iş

gal edilen yerlerde Roma usu· iizerindeki ateşi tazelemiştir. 
lü selam mecburiyetini ilan Bu merasimde Türkiye Büyük 
etmiştir. elçisi Suad Davaz da hazır bu-

Paris, 26 (Radyo) - Sen· lunmuştur. 
Jan·Dolozdan alınan haber- Umumi harbtcnberi ilk de· 

fadır ki Tiirkiye Büyük elçsisi 
lere göre, Bilbao halkı gıda· bu merasimde hazır bulunu-
sız kalmıştır. Ekmek bulun- yordu. Çanakkalede bir kolu-
mamakta ve mevcud gıda nu kaybeden general Gouraud 
maddeleri de askeri ihtiyaca ve 1915 te büyük deniz har· 
hasredilmektedir. binde Fransız filosuna kuman· 

Salamanka, 26 (Radyo) - da eden Amiral Gueprattc de 
Kalvesotello namına bir abide merasime iştirak etmişlerdir. 

rekzedilmesine karar veril
miştir. Bu adamın katli uze-
rine ispanyada dahili harb 
çıkmıştır. Bu abide için Fran-
konun elinde bulunan bütün 
ispanya şehirleri mühür, tunç 
vesaire vereceklerdir. 

Londra, 26 (A.A.) - 1915 
de Türk toplarının ateşi altın· 
da Geliboluya lngiliz kıtaatı· 
nm ihracı yıldönümü bugün 
bütün lngilterede merasimle 
anılmıştır. Saint Paul kilisesin
de yapılan bir ayinden sonra 

talya Orta Avrupada ge
iş bir hareket hazırlıyor 

Geliboluda ölen lngilizlerin 
aileleri ve taç giyme merasimi 
dolayısilt: Londrada bulunan 
Avustralya ve Yenizelanda 
kıtaatınm da iltihak ettiği es
ki muharipler alayı meçhul 
ölü askerin abidesine çelenk· 
ler koymuştur. 

dı 

--·-· Romanyanın, Çekoslovakya meselesin
den dolayı İtalya ile anlaşmak iste

miyeceği tabii görülmektedir 
Roma, 26 (A.A.) - Havas 

Ajansı yazıyor: 
zemini hazırlamıştir. Avustur· 
ya JJe Çt::kV~IUVö>..ya " ... -··· 1 

Avusturya 
Adis-Ababaya konsolos 

gönderdi .. 
Adis-Ababa 26 (Radva \ -

liaron Koter Avusturya n\.ıKu· 

metinin mümessili sıfatil Adis· 
Aba~aya gelmiştir. Avusturya· 
nın Adis·Ababa General kon· 
solosu olacaktır. 

bir 
ler 

ltalyanın Venedikte aldığı 
Vaziyet merkezi Avrupada ge
niş bir diplomatik hareketin 
hazırlığı mahiyetinde telakki 
edilmektedir. Bir takım müş
külat arzeden italyan - Rumen 
anlaşmasının aktedilebilmesi 
İçin müsait bir havanın ihdası 
zaruri idi. 

bariz bir mukarenet bu pla
nının tahakkukuna engel ola· 
bilirdi. Binaenaleyh Venedik 
konuşmaları bu tehlikenin 
önüne geçmiştir. 

Bütün bu !şler görülürken 
Polonya Hariciye Nazırı Be· 
kin Bükreş ziyareti Roma· 
da büyük bir alaka ile takip 
ediliyordu. Bu seyahat şarktan 
gelen müşterek tehlikeye karşı 
Lehistan ile Romanyanın mu· 
karcneti şeklinde gösterilmek· 

300 papas 
Marsilya, 26 (Radyo) 

Fransız bandıralı lmeriti va
puru Valanstan Marsilyaya 

esı 

lu, 
ev-

ce 
da 
ud 
ler 
u· 

e• 

ul 
a 

:ve 
ki 

Filhakika ltalyan siyasi me
hafili buna iki mania mevcut 
olduğunu kabul ediyorlar. 
Bunlardan birincisi ltalya ile 
Çekoslovakya arasındaki mü· 
nasebet ve ikincisi de Maca
tistanın muahedelerin tadilini 
istemesidir. 

Romanya kendisinin Çekos
lovakya ile olan münasebetini 
bozmasını istiyen İtalya ile 
bir anlaşma akdinden imtina 
göstereceği tabiidir. Fakat Yu· 
goslavya ile bulunan şekilde 
herhangi bir formül İtalyaya 
Romanyanm Çekoslovakya ile 
olan dostluğuna devam etme
sine müsaade etmekle bcrn· 
ber bu memleketi Romanyanın 
nüfuzuna alarak Çekoslovak
yayı Berlinin nüfuzuna t erket
rnek imkanını verebilir. 

Venedik konuşmaları Çekos· 
lovakyanın infiradı yolunda 
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Sahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamili Nü.dıet Çanı,;ar -İdarehanesi : 
1zmir İkinci Be} ler sokaAı 
C. Balk Partisi binaSJ içinde 

'l'elgrar: 1zmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, altı aylı~ı 700, üç 

ylığı 500 kuru~lur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuru~tur -Gönü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

gelmiş ve 300 İspanyol papa· 
sı getirmiştir. Bunla~ Fr~n~a
nın Madrid sefarelıne ıltıca 
etmişlerdi. 

tedir. 
Ankaraya bir Macar 

Çekoslovakya bolşevikliğin 
bir konağı olarak telakki edil· 
mekte ve binaenaleyh komü· 
nistlik tehlikesini bertaraf et· 
mek istiyen merkezi Avrupa 
devletlerinin itimad etmeme· 
leri luzım gelen bir memleket 
olduğu ileri sürülmek~edir. Bu 
suretle geçen sene ltalya ile 
Almanya arasında kararlaş· 
tmlan komiinist aleyhtarı mü
cadele kuvvet bulmuş oluyor. 

İtalyanın noktai nazarına 
göre, Tuna ve Balkan Avru· 
pası devletleri bu fikir etrafın· 
da toplanmalıdır. Daha şim
diden bazı gazeteler, mesela 
Popolo Di Roma Fransanın 

merkezi Avrupa memleketle
rindeki liberal unsurlara mü
racaat ederek eski nüfuzunu 
tekrar elde etmeğe çalışaca
ğını yazmaktadır. 

Bu bakımdandır ki Titules
konun Blum ile yaptığı konuş
malara Romada büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Montrö 
Kapitülasyonlar kon 
feransı talik edildi 

heyeti geldi 
Ankara, 26 (Hususi) - İk

ttsadi anlaşma için bir Macar 
heyeti buraya gelmiştir. Mayı· 
sın beşinde bir Fransız heye
tinin de geleceği söyleniyor. 

Be:ı · ktaş galip 
İstanbul, 26 (Hususi) -

Beşiktaş takımı, Güneşi bire 
karşl iki golle yenmiştir. .. 
Universite 

Rektörlüğü .• 
İstanbul, 26 (Hususi) -

Üniversite rektörlüğüne riya· 
zİ}'e profesörü Ali Yarının ge· 
tirileceği süyleniyor. 

Amiral King 
Napoli, 26 (Radyo) - Çin 

Başvekili ve Maliye Nazırı 
Çinli amiral King Napoliye 
gelmiştir. 

Mihraceler 
Londraya aken ediyorlar .. 

Londra, 26 (Radyo) - Taç 
giyme merasimine iştirak için 
Hindistandan birçok mihrace
ler ve maiyyetleri efradı Lon· 
draya gelmiştir. 

Almanya 
500 milyon Markhk bir 

Montrö, 26 (Radyo) - Bu istikraz yapacak. 
sabah, Montrö kapitülasyonlar Berlin, 26 (Radyo) - Al· 
konferansı gayri muayyen bir man hükumeti, yeni ve 500 
müddet için talik edilmiştir. milyon Marklık bir istikraz 

Bir münakaşa münasebetile: 

Şahsiyeti yaratan 
amiller nelerdir? 

MAHKEMELERDE 

Mezarlıkbaşı cinayeti da~ 
vasına başlandı ·-·--

Büyiik şair Hamidin ölümQ 
dolayısile, onun sahsiyetini 
tetkik çevresinden geçiren bir 
çok yazıların intişar etti
ğini ve etmekte olduğunu gö· 
rüyoruz. Bunlar arasında o 
yüksek şahsiyeti yaratan amil· 
leri tebarÜJ ettirmeğe çalışan 
bazı yazıları da görüldü. Hatta 
bu cihet küçük bir münakaşa
ya bile vesile teşkil etmiş 

bulunuyor. 

Maktul Turan, eniştesinin tenbihlerine 
rağmen katil ile dost olmaı 

irfan Hazar: Bu amilin, Ha· 
middeki büyük şair yaradıh· 
şının inkişafını, onun içinde 
yaşadığı muhit şeratinin tesir-
lerine irca etmekte; Murad 
Çınar ise sadece yaradılış ve 
istidadın kafi bir sebep t~kil 
ettiğini söylemektedir. 

Bugünkü "Anadolu,. da Or· 
han Rahmi Gökçenin birinci 
fikri müdafaa eden güzel bir 
yazısı çıktı. Orhan Gökçe; bu 
yazısında "Hayat ve muhit, 
san'atkarın kültürünü yapan 
müessirlerdir,, diyerek istidadı, 
yaradılışta aramanın iptidai 

Mezarlıkbaşmda, sarhoş ola· 
rak arkadaşt Turam öldür
mekle maznun Hasan oğlu 
Hamdullahın muhakemesine 
dün şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesinde başlanmıştır. 

Maznun, evelce verdiği ifa· 
desinden başka bir diyeceği 
olmadığını, hep birlikte ve 
sarhoş bir halde gelirlerken, 
Turanı -ı l l ni bel"ne götürdü· 
ğünü ve eskiden aralaımda 
l::ir kt.via geçmiş bulundu· 
ğundan tabancasını çektiğini 
sandığını ve bu vaziyet üze· 
rinc bıçakla Turanı yaraladı· 
ğını söylemiştir. 
Şahitlerden Turan n enişte;i, 

müteaddit defalar kendisine 
Hamdullah ile görüşmemesini 
zöylemesine rağmen, Turanın 
onunla dost olduğunu, halbuki 
aralarında eskiden bir kavga 
geçmiş bulunduğundan Ham· 
dullahın Turana karşı husu· 

met beslediğini bildiğini, fl!r 
kat cinayetin nasıl olduğP.TI\I 
görmediğini söylemiştir. 

Diğer şahid Rıdvan dıı hi· 
diseyi şu şekilde anlatmıştır: 

- Hava epey kararmış bu· 
Junuyordu, ben dükkanda leh· 
lehi kavuruyordum. Bu sırada 
dışarıdan gelen bir ses duy· 
dum. Derhal dükkandan dışau 
fırladım ve bir adamın yerde 
yuvarlandığım, gömleğinin ara· 
sından kanlar aktığını gör· 
düm ve bu vaziyet karşısında 
derhal Tilkilik eczanesine ko· 
şarak polise haber vermelerini 
söyledim. Dükkana döndüğüm 
zaman da yaralı adamı bir 
arabaya kaldırıyorlardı. Ben 
ne maktulü ve ne de katili 
tanırım, dedi. 

Muhakeme, diğer şahitlerin 
dinlenmesi için bRşka bir güne 
bırakılmıştır. 

bir hayat telakkisinden başka 
bir şey olmadığını söylemek
tedir. ---------------------

Bu izah asrımızın ilmi tarif· 
lerine uymaktadır. 

Münakaşa diğer bir mesele 
ortaya atmış bulunuyor: 

Şahsiyeti yaratan amiller 
nelerdir? Muhit mi? Yoksa 
yaratılışta mevcud farzolunan 
bir istidad mı? 

Ben yalnız bu cihet üzerin· 
den meseleyi tetkike çalışa· 

kı~··ı~tiaa'ci..ıvc hiisTene}~~ını= 
lik olarak doğar ve mef tur 
olduğu bu kabiliyet ve has
letler nispetinde inkişaf ve 
tekamüle mazhar olur sanı· 
lırdı. Halbuki son ilmi tetkikler 
bu telakkinin tamamen yanlış 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Bugiinkü itiyad ruhiyatına 
göre! [*] " İstidad, ehliyet, 
mizaç denilen zihni teşekkül 
ve karakteristikle tevarüs edil· 
mez, ferdiyet ve şahsiyet de· 
diğimiz bütün bu şeyleri için· 
de yaşanılan muhtin tesirleri 
öder. ,, 

"İnsan daimi surette birçok 
tesirler aitında bulunmaktadır 
ki bu müessirler de muhiti teş· 
kil ederler." 

"Her canlı maruz kaldığı 
tesirlere bir aksülamelle mu· 
kabele eder bu tesir ve aksi 
tesirler tekerrür neticesi daha 
seri ve az hareketlerle yapıl
dığı takdirde mudillcşir ve 
iti yad ismini alırlar' n 

ııJtiyadlar da bir takım sıs
temlere ayrılırlar ve bu sis· 
teınlerin muhassalası şahsiyeti 
vücude getirir. n 

"Bir zenci çocuğu aynı ~e
rait içinde yaşasaydı bir Ame
rikalı çocuk gibi hareket ede
bilirdi.,, 

O halde insanın Physigue 
Fizik ve pisimik faaliyet şe· 
killeri birer itiyad mahsulün· 
den başka birşey değildir. 
Hayat, başlı başına itiyadlarm 
bir muhassalasından ibarettir. 
İtiyadları yaratan amilin de 
muhit olduğuna göre, istidad 
ve ehliyet dediğimiz şahsiyeti, 
yaradılış değil, içinde yaşa· 
nılan muhitin tesirleri doğurur. 

Netice olarak büyük Hamidi 
yaratan amilleri içinde yaşa· 
dığı muhit ve şeraitinin tesir· 
!erinde aramak daha doğru 
ve daha ilmi olur kanaatin· 
deyim. C. /( ırhan 

Kireçlikaya cinayeti 
nasıl oldu? 
-------a.----------

Katil Esadı, metresi Saf inazın 
teşvik ettiği söyleniyor 

Dolaplıkouyuda Kireçlikaya 
mt~~;.:.r1a. h1yk.ıU .• J1A'll. _\.e.ms.li 

maznun Esad ile cinayet es· 
nasında kendisine yardımda 
bulunmakla maznun kardeşi 
Mehmed Ali ve Esadı teşvik 
etmekle maznun metresi Sa
finazın muhakemelerine öbür· 
gün şehrimiz ağırceza mah· 
kemesinde başlanacaktır. 

Okurlarımız, vak' ayı halu· 
lar: "Tepecikte Sürmeli soka· 
ğında bir evde sarhoş olan 
Esad, yanında Mehmed Ali 
ve hemşiresi Safinaz bulun· 
duğu halde Dolaplıkuyu ma
hallesindeki evlerine dönerken -Mühendis mektebi 
Son smıf talebesi dün 
şehrimize geldiler 

lstanbul Mühendis mektebi 
son sınıf talebesi; müderris 
Bürhaneddin, profesör T oşyo, 
mühendis profesör Rıfkı, (do· 
çend Cemal başlarında olduk
ları halde şehrimize gelmişler 
ve Basmanede, Vali B. Fazlı 
Güleç adına Emniyet direktö· 
rü Bay Salaheddin ile Nafıa 
komiseri Bay Sırrı, Nafıadan 
mühendis Bay Nüzhet, Devlet 
Demiryolları idaresinden mli· 
hendis Bay Nuri, Belediye 
mühendisi Bay Hurşid, Mü
hendisler birliğinden müht ndis 
Bay Behçet ve Bay Muammer 
taraflarından karşılanmışlardır. 

9 Elektro mihanik ve 18 su 
mühendisi talebe, Basmanede 
vagonlarında kalmışlar ve pro
fesörleri, Ankarapalasta misa
fir edilmişlerdir. 

Bugün saat 17 de Mühen· 
disler birliği tarafından Anka· 
rapa lasta profesörlerle talebe 
şerefine bir çay ziyafeti veri· 
lecektir. 

Haber aldığımıza göre, ta· 
lehe, Elektrik fabrikasını ve 
diğer bazı müesseseleri gez· 
dikten sonra buradan Balıke-

Bak:kal B. Cemale tesadüf et· 
mLc;le.yli. B. Cemalin Esatta 
bir halde görünce küfrederek: 

- Boı cunu ödemek iç.in 
para bulamazsın, içki için ne· 
reden buluyorsun? 

Diye bağırmıştır. Esad da 
mütekabilen küfretmiş, B. 
Cemal, yerden aldığı bir taşı 
Esadm başına vurmuştur. Bir 

müddet kavgadan sonra bekçi 
gelmiş, kavga edenleri ayır· 

mıştır. 

Şahitlerin ifadelerine gi' ·e 
Safinaz, yakında bulunan evine 
giderek bir bıçak almış, ge· 
tirip Esada vermiş: 

- Vur şu herifi! Sen ha· 
pishaneye düşersen ben tütün 
magazalarında çalışır, sana 
bakarım. 

Diye teşvik etmiş, Esad 
tekrar geri dönmüş, Bay Ce
mali bıçakla yaralıyarak öl· 
dürmüştür. Safinaz, evli bir 
kadındır, fakat kocası İzmirde 
olmadığın<lan Esadm evinde 
kira ile oturuyordu. Esadın 

metresi olduğu söyleniyor. Bir 
arada resimleri de vardır. 
Kavga esnasında Mehmed 
Ali de Esada yardım etmiş, 

fakat yüksek bir duvardan dü· 
şerek kolu kmlmıştır. Muha· 
keme safhasında bütün bunlar 
mevzubahs edilecektir. 
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~ !)lyfo 4 -----------------------Romanya111Lehistan 
- /Jqşı I IJCi 6Q.hlfede ,......,. 

jk; .JAlemleket Hariciye Naıır,. 

ılar.ı :taraf)ndao ıtetkik .olunan 
meselelerde iki taraf noktai 
ın.azarla.rı arasınd& ihtilaf mev
&ud olmadığı v,e keza iki mem
ıleket arasındaki 1eşrikimesai-
1nin itimad ve dostluk içinde 
ıinkişaf eylediğinin miişahade 
tedildiği tasrih .edildikten sonra 
.ez.cümle deniliyor ki: 

lki memleketin Hariciye Ba
lkanları Rolonya·Romanya itti
fakının iki memleketin emni
)Ydİ ve beynelmilel münasebe
.tin ıstikrarı hususundaki me
;Suliy.et hislerine istinad etti
ğini teyid eylemişlerdiT. 

Bundan başka Avrupa siya
~etini idare eden ricaldeki 
kurucu zihniyeti ve hüsnüniye
.tin umumi vaziyetteki gergin
liğin azaltılmasına hadim ola
bilmeleri imkanlarının da mev· 
cud olduğunu müşahade eyle
mişlerdir. 

Tebliğde iki taraf Hariciye 
Bakanının çok sıkı temaslar 
idame ederek noktainazar tea· 
tilerinde bulunmağa karar ver· 
dikleri ilave olunmaktadır. 

Bükreş, 25 ( A.A. ) - Bay 
Bekin görüşmeleri bilkuvve 
hitama ermiştir. Bu görşme· 
lerın beynelmilel birçok mes
eleler hakkmda Lehistan ile 
Romanya arasında noktai na
zar iştiraki mevcud olduğunu 
göstermiş bulunduğu tahmin 
olunmaktadır. 

Varşova ile Prağ arasında 

bir mukarenet vücude gelme
sini teshil etmek için sarfedil
mesaınm beklen ılen neticderi 
vermiş olduğu zannedilmek
tedir. 

Bilmukabele B. Bekin Ro
manya ile Macaristan arasın
daki münasebeti normal bir 
şekle sokmak hususundaki ta
vassutu iyi bir netice vermiş
tir. Çünkü Bükreş hükumeti 
Peştenin Trianon muahedena· 
mesinin araziye müteallik ah
kamının yeniden: gözden geçi
rilmesini istemekten feragat 
etmesi şartile Tuna havzasın
daki memleketlerin mütekabil 
vaziyetlerinin ıslah ve tarsini 
hususunu yeniden gözden ge
çirmeğe amade bulunmaktadır. 

Lehistan ile Romanyanın 
Sovyet Rusya ile olan müna
sebetlerine gelince bu husus
lar da uzun bir tetkike tabi 
tutulmuştur. Bay Bekin Rus 
dostluğu siyasetinin tehlikele
rini irae etmeğe sarfı gayret 
etmiş olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Nihayet Lehistan ve Ro
manya erkanıharbiyeleri ara
sındaki teşriki mesai kadro
sunun genişletilmf'sİ de mev· 
zubahs edilmiş ve iki memle 
ket zimamdarları arasındaki 
şahsi temasların arttırılmasına 
karar verilmiştir. 

iki memleket arasında tu· 
rizm hakkında da bir itilaf
name vücude getiı ilmiş ve ti· 
cari bir itilafnamenin temel
leri atılmıştır. 

Bay Bek bu akşam Var-
şovaya dönecektir. 

Bükreş, 25 (A.A.) - Kral 
Polonya Hariciye Bakanı B. 
Beki rvvclfı hususi olarak 
kabul ettikten sonra kendisini 
tekrar Başbakan Tataresko ve 
Hariciye Bakanı Antonesko 
ile birlikte kabul eylemiştir. 

Programda kat'iyen mevcud 
olmıyan bu ikinci kabule bü
yük bir ehemmiyet atfedil
mektedir. 

Rom.anyanm bütün komşu· 
farile we bu meyanda ltalya 
ıile iyi münasebet tesis .etmek 
yolundaki arzusu tebarüz ey
lemiştir. 

Keza iki memleketin devlet 
reisleri arasında ziyaretler tea· 
tisi meselesi de görüşülmüş
tür, Evvela Polonya cumhur· 
reisi Bükreşe gelecek kral 
Karol da bundan sonra Var
şovaya gidecektir. 

Diğer taraftan Polonya er
:kanıharbiye r-;isi de Bükreşe 
gelerek Polanya·Romanya itti· 
fakının askeri cephesini yeni
den Romanya erkinıharbiye
sile tetkik eyli)~cektir. 

Bükreş, 25 (A.A.)-Polonya 
Hariciye Nazırı B. Bek, Anto
ncsko ile, yeni bir mülakatta 
bulundaktan sonra Fransanın 
Bükreş elçisini kabul ederek 
kendisile çok uzun bir konuş
ma yapmıştır. 

Bükreş, 26 (A.A.) - Hari
ciye Nazırı Bek ile refikası 
dün akşam saat 20 de hare
ket etmişlerdir. 

Hareket etmeden evel Bük
reş görüş111clerinin samimiyeti 
dolayısile memnuniyetini izhar 
ve Polonya ile Romanya ara· 
smdaki dimi tesanütten ehem· 

1 

miyetle bahs:,_şt_ir_. ___ _ 

ırak Hariciye Nazırı 
\ Ankaraya geldi 

- Başı 1 inci sagf ada -
Ankard, 26 (Hususi) - Irak 

Hariciye nazırı Bay Naci, ga· 
zetecilere şunları söylemiştir: 

T .. 1. . _ı : 1 - --~·~r·· '··ı.-ıyıncmnu~ son 
derece memnunum. 

Iraklıların Atatürke karşı 
kalplerinde taşıdıkları saygı 
ve sevgiye payan yoktur. O, 
yalnız Türkiyenin değil, bir 
çok şark milletlerinin canlan
masıru\ sebep olmuştur. 
Şamda Suriye cumhurreisi 

ve Başvekili ile görüştüm. Bir 
Arap sıfatile, Türkiye ile Su
riye arasındaki münasebatın 
samimi olmasını ternennni et
mekliğim tabiidir. Ankarayı 
ziyaretimde böyle bir hizmet
te bulunabilirsem kendimi 
bahtiyar addedeceğim. 

Hariciye Vekiliniz Bay T. 
Rüşdü Arası Bağdatta bekli
yoruz. Geldiklerinde, oradan 
Tahrana, giderek şark mısa
kını imzalıyacağız.,, 

Demiştir. 

frak Hariciye Nazırı, Hari
ciye vekili Bay Tevfik Rüşdü 
Arası ve müteakıben Başvekil 
ismet lnönünü ıiyaret etmiş, 
Akşam üzeri de Atatürk tara
fından kabul edilmiştir. 

İstanbul, 26 ( Hususi ) -
Hariciye vekilimiz Bay Tevfik 
Rşdü Arasın, yakında Bağda
da ve oradan Tahrana gide
ceği söyleniyor. 

Prenses Mariya 
ititanbul, 26 (Hususi] - Hu· 

~ııei l!ephate çıkrnış olan halya 
kralının kııı prerıııes Marya, hugün 
~ehrimizc gclrui~tir. 

Af yon/arımız rağbet 
görüyor 

Londra afyon piyasası hak
kında alakadarlara bir rapor 
gelmiştir. Bu rapora göre, pi
yasa sağlam ve normaldir. Pi
yasada daha ziyad~ Türk af-
yonları üzcriuden iş göı ül
mektedir. Türk afyonlarının 
libre morfin beher derece kıy
meti, lran afyonlarına naza
ran daha üstiin tutulmakta ve 
daha yüksek fiatle satılmak
tadır. 

Hırsızltk 
Gaziler mahallesinde Ahme· 

din aileevinde oturan Ali 
oğlu Hasanla Mustafa oğlu 
Osmanın sandığından 163 lira 
para çalan Hüseyin yakalan-
mıştır. 

Kurşun çalıyormuş 
Gazi bulvanndaki lnhisarlar 

binasında kavaslık yapan Ali 
Rıza., binanın taraçasından kur
şun çalarken tutulmurlur. 

Yankesicilik 
Çorakkapı caddesinde Rıza 

oğlu Davudun cebinden para 
çalan yankesici Mehmed cür
mümeşhud halinde yakalan-
mıştır. 

Sarhoşluk 
Mehmed oğlu Ali, Ali oğlu 

Şaban, Sabri oğlu Mustafa ve 
Mustafa oğlu Kadir, kendile
rine hakim olarnıyacak dere· 
cede sarhoş bulunduklarından 
zabıtaca tutulmuşlardır. 

Hapishaneye esrar 
sokarken yakalandılar .. 

Sabıkalılardan Hüseyin oğlu 
Nuri, Hüseyin kızı Şerife ve 
Recep oğlu Adil, hapishaneye 
esrar sokarlarken yaka lanmış
lardır. Bunların ü~erlerindc 20 
gram esrar bulunmuştur. 

Yaralamak 
Kemeraltı caddesindeki köf

teci diikkanlarından birinde 
Yakupla Hamdi kavga etmiş
ler, Yakup, Hamdiyi ekmek 
bıçağile göğsünden ve baldı
rından hafif surette yarala-
m•~'"'"" 

Bay Karahan Anka. 
radan ayrıldı 

- Başı 1 nci sahifede -
Aras, Dahiliye Vekili \'e parti ge· 
nd sekrf'teri Il. Şükrü Ko}a, Adli
ye \'ekili B. Şiikrü Sıırnçoğlu, Ma

arif Vekili n. Saffet Arı kau, 1 ktı· 
sa<l Vt'kili B. Celal Dayar, bütün 
kordiplomatik, llarieiyc V ckfileti 

~ ükfek erkünı \e K:ıralınoın bir
çok talı~i ıl(ıstJarı snlıık Sovyeı hü· 
} ük elçisini ı::aminıi hiı eureıte ve 
haruretlc teşyi eımi§lerJir. 

.Karalıarıın aynlınası <lolayıı;ilc 

IIrriciyc Vf'kili B. I>r. Tıwfik Hü~
dü. Aras dün gece bariı·i)c ki;~kün
de nıükelld bir ziyııfot vermiş ve 

bu 1iyafeıte bütün o\·yet el~iliği 
erkanı, \'cl.:illerden ha:r.ıları ve Ha
riciye \'eldılı· ıi ) ük ek erkanı hatır 
Lulunmu~lardır. 

f ıanbul, 26 (Hu<ıu•i) - Sov· 
yet Uuaya sefiri Karahan, Anknra

dan buraya gclmi~ \'e ınernsimle 
kar~ı lau ınıftJr. 

Hatay 
Teme/yasası 

Cenevre, 25 (A.A.)- Ana
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Eksperleri: komitesi anaya
sanın ilk hazırlık müzakere· 
sini bitirerek bu hususta ko
mitede tezahür eden fikirlere 
göre, bir proje hazırlamak 
vazifesini Türk ve Fransız 
müşavirlerinin de iştirak ede
ceği bir tali komiteye havale 
etmiştir. Bu tali komiteye ln
giliz murahhası riyaset etmek
tedir. 

Burada şayi olan haberlere 
göre, Komite, müzakereleri 
neticesinde anayasayı Halayın 
tam istiklali dahılisini tebarüz 
ettirecek tarzda tanzim ede
cektir. 

Müzakereler dostane bir ha
va içinde cc reyarı etmekte ve 
projelerin vakit ve zamanilc 
hazırlanabıleceği milletler ce
miyeti nınlıafilindc kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

İtfaiye mensuplarının hoş gö
rülmiyen vaziyetleri hakkında 
davetlilere izahat verilmiş ve 
yeni İtfaiye müdürü B. İbra
himin, üç ay gibi kısa bir za
manda sıkı bir disiplin tesisi 
suretile fzrnir İtfaiyesini nasıl 
Örnek haline getirmiş olduğu, 
kurslar açarak İtfaiye mensup
larlnı muhtelif sahalarda nasıl 
bilgi sahibi ettiği, içkiyi, ku
marı nasıl meneylediği, gaz 
kursundan başka ecnebi dil 
kurslarında da muvaffakıyetler 
kazandığı anlatılmıştır. 

itfaiye binasında bir de kü
tüphane tesis olunmuştur. Yan
gın işareti verilence yukarı kat· 
tan direklere sarılarak bir anda 
aşağı inen, vazifeleri başına 
fedakarane koşan itfaiyenin 
vaziyeti heyecan uyandıran ve 
görülmeğc şayan bir hadise 
idi. İtfaiye efradı arasında kısa 
bir zamanda müzisyenler de 
yetiştirilmiş, keman ve man-
dolinden mürekkep bir orkes· 
tra teşkil edilmiştir. 

Davetlilerin ziyafet salonuna 
dönüşlerinde itfaiye mensup
larından mürekkep orkestra 
İstiklal marşını çalmış, ayakta, 
saygile dinlenen bu marştan 
sonra davetlilere mükellef bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafet 
geç Vdkte kadar samimi has-
bı hallerle devam etmiş, şehir 
meclisi azasından Bay Hasan 
ve eczacı Bay Faik bugünkü 
itfaiye teşkilatının mütekamil 
vaziyetlerinden bahisle nutuk
lar irad etmişler, belediye reisi 
Or. Bay Behçet Uz, izahat 
vermiş, itfaiyenin tekamülü sa
yesinde şehirde yangın tehli
kesinin önli alınmış olduğunu 
anlatmış ve davetlilere teşek
kür etmiştir. itfaiye mensupları 
7.ehirli gazler hakkında kursta 
öğrendiklerini tekrar et mişler 
ve davetliler, İzmir itfaiyesinin 
mütekamil vaziyetinden mem
nun ve münşerih olarak ayrıl
mışlarclır. 

Atyarışları --..... ··-----
Çok heyecanlı ve 

alakalı oldu 
Yarış ve ıslah encümeninin 

ilkbahar dördüncü hafta atya· 
rışları Kızılçullu sahasında 
yağmura rağmen epi kalaba· 
lık seyirci önünde yapılmıştır. 
Koşunun başlangıcında .. biraz 
yağmur serpmişse de sonuna 
doğru yağmur azalmıştır. Vali 
B. Fazlı Cüleç te koşuları 
alaka ile takip etmiştir. 

Saat 14 te koşulara başlan· 
ımştır. Birinci koşu yanmkan 
İııgih: taylarına mahsustu. 
Tay deneme koşusu olan bu 
koşuda (Şimşek) birinci, (Mal
kap) ikinci ve (Şeııgül) üçün
cü gelmiştir. 

İkinci koşu Handikap ve 
yt"rli, yarımkan Arap v"! halis 
kan Arap at ve kısraklarına 
mahsustu. Birinciliği (Benli
Boz), ikinciliği (Necip), üçün
cülüğü (Sada) aldı. 

Üçüncü koşu: (Güzel İzmir 
koşusu) İkramiyesi 1148 lira 
idi. Haliskan İngiliz at ve kıs
raklarına mahsus olan b11 ko
şuda birinciliği ( Sönener ), 
ikinciliği (Tomru) , üçüncülüğü 
(Restoaka) kazandı. 

Dördüncü koşu: Yerl i yarım· 
kan lngiliz at ve kısraklarına 
mahsustu. Birinciliği (Alemdar), 
ikinciliği ( Bayburt ), üçüncü
lüğü (Ayhan) kazandı. 

Beşinci koşu: Y arımkan Arap 
ve haliskan Arap taylarına 
mahsustu. Birinciliği (Uysal ), 
·ı • ·1•6' (Oı .... 1-.) ~a,aııllt. 

Önümüzdeki hafta Muha
sebcihususiyenin yıllık ilkba
har atyarışlarile mevsim atya
rışları sona erecektir. Bu ya
rış ların ikramiyesi (4000) liradır. 

Kücük zabit • 
talimatnamesi 

Onbasılar nasıl çavuş 
olacaklar 

Küçük zabit ve onbaşı ta
limatnamesinin beşinci mad-

desi, Bakanlar heyetince de
ğiştirilmiştir. Bu değişikliğe 

göre, piyade kıt'alarında altı 
ay fazla hizmet etmek Üzere 
erbaşlığa ayrılarak onbaşı 

olanlarla, askerlik hizmeti ikı 
sene olan sınıflarda onbaşı 

nasbedilenlerden bir ay kıt'a. 
da ve koğuşlarda onbaşılık 

yaptıktan sonra liyakat gös
terenler kolordularca açık nis· 

betinde erbaş talimgahına sevk 
ve orada dört ay talim ve 
terbiye göreceklerdir. 

Talimgahta ehliyetlerini is
bat etmiş olanlar çavuşluğa 
terfi edeceklerdir. Terfi, bir
buçuk senelik sınıflarda mayıs 

ayı iptidasında , diğer sınıf. 
lar da ikinciteşrin ayı başın· 
da yapılacaktır. 

Gümrüklerde 
Kıymetsiz eşya kabul 

edilmiyecek 
Gümrükler umum müdürlü

ğünden İzmir gümrükleri baş-
müdürlüğüne gelen bir emirde 
sahipleri tarafından i~e yara

madığı için gümrüklere tcrkc
edilen kıymetsiz eşyanın güm-

rük idarelerince kabul edil
memesi bildirilmekte<lir. 

Kabul olunan bu eşyaııın 
yok edilmesi \'t'ya dığcr su· 

retlerle gümrüklerden çıkarıl 
ması ıçın yapılacak bütün 
masraflar, bu eşyaları kabul 
edem memura ödettirilecektir· 

Ul&o v•a ... •· - I 
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3u akşamki progra 
lstanbul radyoeu 

Saat 12,30-14 halk türk 
leri, havadiıler, musiki. 

Akşam neşriyatı: Saat 1 
Üniversiteden naklen inkıla 

dersleri, 18,30 Bayan Bd 
ve arkadaşı danı muıiki 

19,30 aonferans, 20 Türk m 
siki heyeti tarafından farkıl 

20,30 Bay Ömer Riza tar 
fından Arabca söylev, 20, 
Bay Cemal Kamil Türk m 
siki heyeti tarafından ıarkıla 

21 , 15 konservatuvar koros 
nun konseri, 22, 15 ajans 

borsa haberleri, 22,30 seç· der 
miş musiki parçalan, 23 sor 

Ankara radyosu bas 
Saat 12,30-13,30 Türk mı rası 

sikisi, hafif musiki, dahili 'V evi 
harid havadisler. 

18,30 musiki, 18 Türk m1 Ki 
siki heyeti, 19,30 Arabca hı lıtm 
vadisler, 19,45 Türk musik tm 
heyeti, 20,15 sıhhi konuşma ner 

20,45 çocuk sağlığı musabı 
besi, 21 Ajans haberleri, 21, 1 
seçilmiş musilci parçaları. 

Belgrau adyosu 
Saat 20,45 de Türkçe ne 

riyat. ----------
İtalyada impa
ratorluk bayramı .. 

Roma, 26 (Radyo) - 8· bal 

Meyu:ta yapılacak imparato ma 

luk bayramları hazırlıkları d 

vam etmektedir. Müstemlek• 18 

lerden 40,000 kişi Roma)I ma 

davet edilmiştir. Bıınlann ,. di 

çit resmi dört saat sürecekti ge 

Tren biletlerinde yüzde se 

sen tenzilat yapılmıştır . 

Ozum satlfları 
Ç. Alıcı K. S. K. 

74 Ş. Rıza hal. 11 25 15 
71 Alyoti bira. 14 17 
45 M. J. Taran. 15 50 
42 inhisar ida. 7 75 
12 S. Ergin 13 25 13 
12 S. Berksoy 14 25 14 
10 D. Arditi 10 125 10 1 
9 Şınlak oğul. 10 375 ıs 

7 Vitel ve şü. 8 50 10 
282 Yekun 
430102,5 Eski satış 
430384,S U. satış 

Zahire sall9ları 
Çu. Ginsi K. S. K. 

1420 Buğday 6 6 
127 Arpa 4125 4 
131 Çavdar 4 50 4 
185 Kepek 3 3 
90 8. Pamuk 45 4S 

285 Ken. pala. 240 420 
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Hakem işleri 
Bizim spor muharriri, ne 

ürk· güzel d~ açmış serlevhayı: 
Çelebi böyle olur, 

bizde de konser dediğini 
Altında da "Hotantoda, Pa· 

dm tagonyada böyle bir hakem 
ıiki idaresi görülmemiştir" diyor. 

Hakik~ten; Adem baba dev
rinde eğer futbol oynansaydı, 

tar hakem kararı da ancak böyle 

20 4 olurdu. 
k ' Miyoptur, derler, yenerler 

m bizi. 
rkıla G"' d .. d" 

uneş var ı, gorme ım, 
oros d 1 t .. 1 er er, sır ımızı yere getmr er. 
ns V. Uzakta idim, yetiş~medim, 
seçi derler, tıkarlar golü bize! 
sor Şunun şurası Ankara sa· 

U bası, beri tarafı lstanbul, şu· 
k ml rası da İzmir sahası, derler, 
ili v evirirler, çevirirler, yenerler ... 

Kimi ustaca yapar marifeti. 
k m• Kimi hilenin ince tarafını hu
ca hı Jpmaz, ağzına, burnuna bulaş· 

usik tırır, fakat neticede gene ye
nerler bizi! .. 

uşmı 

usahı Büyük Petro: 

1 - Mağliib ola ola galib 
21, 1 b ge mesini el ette öğreneceğim! 

rı. D emiş amma, bizim vaziye-
u timiz hiç te öyle değil.. Biz, 
e ne b I yenmesini i iyoruz, fakat hıra· 

ı .. 

e sek 

kana aşkolsun!. .. 
Doğanspor maçını idare 

eden hakem: 
- Vaziyetten müteessirim, 

halk aleyhimde tezahürat yap· 
makta haklıdır, fakat güneş 
vardı, görmedim. 

Buyurmuş. Dam üstünde 
saksağan, beline vurdum kaz· 
ma ile... A bayım, giineş de· 
diğiniz nesne, solda, hatta 
geride idi .. Yan hakemler bay· 
rak sallarlar, Galatasaray ida· 
recileri: 

- Evet, ofsayttır. 
Derler. Hem de halka hak 

verirsin. Sonra gene gol!. Bu 
,,_ __ ne perhiz, bu ne turşu!.. Ma· 

K. 
15 
17 

18 3 

8 
13 
14 

10 1 
15 
10 

K. 
6 
4 
4 1 
3 

45 
20 

r 
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dem ki görmedin, kulakların 
da tıkalı değildi yal. 

Yan hakemler göbeklerin
den çatladılar. Biri, bayrağı 
size emanet edib sahadan kaçtı . 

Yani aziz okurlarım, diler 
milli küme desinler, diler lik" 

· şampiyonasıfdesinler, bu iş_
lerde hala bit yeniği var .. 
Taş çatlasa, nafile! Ankaraya 
gideriz, Ankaralı hakemle, ls
tanbula gideriz, lstanbullu ha
kemle, lzmire geliriz, gene iz. 
mirli hakemle oynarız. Bunun 
su götürü(yeri:var mı? .. Size 
sözün kısasını söyliyeyim: 

Galibiyet bekliyenler, avuç· 
larını değil, hatta burunlarını 
yalaya!.. Onlar on iki kişi oy
nuyorlar, biz on birle.. Hem 
de onlarm bir fazlası, öyle bir 
oyuncu ki, düdüğü ile oynu· 
yor, çat buradan gol, çut 
şuradan... Çimdik 

Tehdid etmiş 
Karşıyakada Osmanbey cad· 

desinde Fatmayı tehdid eden 
ve hakarette bulunan Arif oğlu 
Mehmed yakalanmıştır. 

alkevi köşesi 
1 - Bugün saat 17 de 

miize ve sergi l komitesi top· 
lanbsı vardır. 

2 - 29 Nisan perşembe 
günü saat 18 de, kız lısesi 

direktörü Necmeddin Okan 
tarafından (Divan edebiyatı) 
mevzulu bir konferans vere· 
cektir. Halkımızın, - evimize 

Bayram 
güzel 

-

her yerde çok 
geçti ve canlı 

Aydındaki müsamereden iki intiba 

;Turgutluda: 
Turgutlu, 23 (Anadolu) 

23 Nisan bayramı şimdiye 

kadar görülmemiş şekilde kut
lulandı. 

Bir gün evel hertaraf bav· 
raklarla süslenmişti. 23 Nisan 
sabahı hava m ~ğmumdu. Fa
kat az sonra yemyeşil memle· 

ket, ılık bir güneşe kavuşmuş· 
tu. Memleket ileri gelenleri 
mekteplere giderek çocukların 
bayramlarını tebrik ettılcr. İs· 
metpaşa mektebinde 314 Ha
lid, 218 Mustafa giizel birer 
nutuk verdiler. 

Saat dokuzda merasim on 
beş bin kişinin iştirakile baş· 
]adı. Evvela çocuk esirgeme 
kurumu başkanı lsmail Hakkı, 
bir söylev verdi. Müteakıbenf; 

Turgudlu kaymakamı 
Bay Said Sayın 

Cumhuriyet mektebinden is
met, Hilal mektebinden 298~ 
Davud bugünle alakadar birer 
manzum parça okudular, al· 
kışlandılar. 

Muzıka çalarak bütün mek· 
tepler bir resmigeçid yapmış· 
tır. Bu resmigeçide Ahmedli 
nahiyesinden kız ve erkek elli 
kişi de iştirak etmiştir. 

Bu talebe yeknasak elbise, 
arkalarındaki silah ve munta· 
zam bir asker yürüyüşile ge
çerken muhitin takdirlerini 
topladı. Kumandanlık kendi· 
lerine bir öğle ziyafeti verdi. 
On beş bin kişi, müteakıben 
Çınarlı mevkiinde müceddeden 
yapılan mektebin temelatma 
merasiminde bulundu. Burada 
kurbanlar kesildi ve bu hu· 
susta büyük yardımları geçen 
kaymakam Bay Said Sayın 
güzel bir nutuk irad etti ve 
defalarla alkışlandı. 

Halkevi başkam doktor Bay 
Seyfi Poyraz halk namına bu 
binanın adına [Lütfi Kırdar 
ilkokulu] adını teklif etti ve 
müttefikan kabul olundu. 

de o iller 

Aydın Halkevindeki toplantı 
ve bando ile memleketin rüesa açılmıştır. Sergiye el ve ma· 
ve münevverleri Urganlıya gi· kine işi yüzden fazla eser gel· 
derek tam teşkilatlı olarak rniştir. Sergiye on iki kişi iş· 
yapılan yeni mektebin resmi tirak etmiştir. 
(küşadını yaptılar. .Sıcak yemek 

istiklal marşı söylendikten Bergamadaki beş okulda 
sonra burada da kaymakam bulunan yüz seksen kadar ço-
Bay Said Sayın, Turgutlu parti çuğa öğ)P- üstü sıcak yemek; 
başkanı ve memleket gençle- verilmektedir. Okullar hima-
rinden Urganlı köy katibi ye heyeti tarafından beş ay-
Remzi Öz, heyecanlı kuvvetli dan fazla bir zamandır mun· 
birer nutuk irad ettiler, hara- tazam bir surette beslenilen 
retle alkışlandılar. Ve misafir· bu yavruların soluk benizleri 
lt!re şekerlemeler, gazoz ikram yerine gelmiş, sıcak bir çorba 
edildi. Bandonun da iştirakile görmiyen birçokları bilhassa 
mektebin geniş bahçesinde kış günlerinde iyi bir gıda al-
milli oyunlar oynandı.. mışlardır. Himaye heyetini bu 

Ber gamada muvaffakıyetinden dolayı takdir 

i ederiz. 
Bergama, ( Hususi ) - ki 

bine yakın talebe çocuk bay· Fotograf bu yavrulardan 
ramını çok heyecanlı bir su· bir grupu göstermektedir. 
rette yaşatmıştır. Ellerinde Bereketli yaömurlar 
bayraklarla ve isteriz levhala· Nisanda yağan yağmur için 

çiftçiler, altın araba, gümüş 
rile bir kat daha heybet sa· tekerlek derler. Hakikat ola· 
çan yavrular kıymetli söylev· 
)er vermişlerdir. rak bugünlerde yağan yağ

murlar, kışlık ve yazlık mah· 
Cumhuriyet meydanından 

suller için çok bereketli ol· 
sonra, Halkevi bahçesinde 

muştur. Sıkılan kış ekinleri 
tezahürat yapılmıştır. Belediye 

kendilerini kurtardıkları gibi 
önünde de durulmuş ve bura· 

yazlık mahsullerin de ekilmesi 
da şarbay çocuklara hita· 

imkanı bulunmuştur. Tütün 
ben bir söylev vermiştir. dikimi de büyük bir faaliyetle 

Çocuk Esirgeme kurumu devam etmektedir. 
ziyaret edilmiş ve çocuklara 
her tarafta olduğu gibi bura- !Aydında: 
da da şekerler, pisküviler ve- Aydın, (Hususi) - 23 Nisan 
rilmiştir. Muhtelif müsamere· ulusal eğemenlik ve çocuk 
ler verilmiştir. bayramı bu yıl da geçen yıl-

Sergi !ardan daha ilgili ve parlak 
1li • Halkevinde bu bayram mü· bir surette kutlulandı. Öğleden 
nasebetile bir rt:sim . sergisi evel Halkevi alanında bütün 

rım .. 

Çeşme haberleri 
Çeşme, ( Hususi ) - Üçay 

evel C. H. Partisi himayesin
de kurulan Çankaya kulübü, 
mesaisini gittikçe artırmakta· 
dır. Şimdiye kadar 6 konfe
rans verilmiş, halk için Türk 
harfi kursları açılmış, iyi neti· 
celer alınmıştır. Temsil şubesi 
de muvaffakıyetle çalışmakta· 
dır. Geçen akşam (Silah ba
şına) piyesi temsil edildi. 

Bu piyeste kültür işyarı B. 
lsmail, muallim Bay Neşet ve 
Sadık Talay baş rolleri aldı
lar, çok alkışlandılar. Her ay 
birer müsamere verilecek, ha
sılatın bir kısmı hayır cemi· 
y,.tlerine dağıtılacaktır. Musi· 
ki kolu, kuvvetli bir orkestra 
şekline konacaktır, ayrıca caz 
ıçın musiki aletleri ısmarla· 
nacakbr. 

Denizlide maç. 
Denizli, (Hususi) - Denizli ı 

Spor kurumu bir futbol maçı ı 
yapmak üzert: Uşak GençJer
birlıği futbol takımını davett 
efm işfı. 

Dün Uşak Gençlerbirliği 

başlannda ifçebayla11 oldui_ 
halde Ye oton'ıob41le şehrim!z" 
geld.ler. 

Bugün Denizli futbol ala
nında Denizli muhtelit takım1ı 

ile Uşak Gençlerbirliği takımt 
arasında futbol maçı müsaba
kası yapıldı. 

Maça saat 16 da başlandı. 
Maçta her zamankinden fazla 
ve çokça seyirci vardı. St>yİr· 
ciler arasında İlbayı ·uz Ekrt'm 
Engür ve spor bırliği başkan 
olan kızı Bayan Bala Engür 
de bulunuyorlardı. 

Maç Çok heyecanlı ve ha
raretlı oldu. Ve Uşaklıiarın 
3 - 4 galibiyetile neticelendi. 

Bayındır haberleri 
Bayındır - Canlı (Hususi) -

Eski Hamidiye ve yeni Canlı 
köyünde 23 Nisan çocuk bay· 
ramı, civar beş köyün de it· 
tirakile parlak bir surette kut· 
)ulandı. Bütün mektep yavru
ları da toplanmıştı. Yağmur 
dolayısile, mektep salonunda 
toplanıldı. Canlı muallim\ .... ıy 
Kerim bir söylev verdi, bı.:. •• J 

çocukların şiirleri, nutukları, 
rakısları takip etti ve bayram 
çok iyi geçti. 

Seydiköyde 
Seydiköyden yazılıyor: 
Yağmura rağmen 23 Nisan 

bayramı (2500) kişilik bir halk 
ve 400 kişilik bir talebe ka-
files! tarafından hararetle kut
lulandı. Başöğretmen Bay Veli 
ile parti ocak başkanı birer 
söylev verdiler, partide çocuk
lara şeker ve üzüm dağıtıldı. 
Gece mektep salonunda şim• 
diye kadar Seydiköyünün hiç 
görmediği şekilde güzel bir 
müsamere verildi ve beş yüz 
kişi hazır bulundu. Başmual

limin çalışkanlığını ve muvaf· 
fakıyctini takdir ederiz. 

Adliye ne· 
zarethanesinde 

••••• 
Bir maznuna eaar 
vermek istiyen Sa-

mi tutuldu 
Dün adliye nezarethanesin· 

de bir maznuPa esrar vermek 
teşebbüsünde bulunan Sami 
adında on sekiz yaşında bir 
genç yakalanmıştır. Manav 
Ali adında bir maznun Asliye 
ceza mahkemesinde muhake
me edilmek için cezaevinden 
adli)·e nezıırethanesine getiril
mişti. Orada bulunduğu sara
da Sami, nezarethane gardi-
yanı B. Ali Riz:aya müracaatla 
Manav Aliye verilmek üzere 
içinde köfte bulanan bir mik
tar ekmek vermiş "e bunun 
Aliye verilmesini rica etmiştir. 
B. Ati Riza, ekmeğin içini 
muayene edince esrar parça
ları bulunduğunu görmüş ve 
Samiyi tutarak muhafız jan· 
darmalara vermiştir. Hakkmda 
tutulan zabıt varakasile Sami, 
derhal Sulhceza mahkemeıine 
zevkedilmiftir. 



• 

Al :Sayfa 6 ----------------------- ANAnOLU am--------------.---miJJI-- 27 4/937 ~ Jzmir 2 ıinci icra me. dan: 
Rifat oğlu Hüseyinin Emlak 

Venedik dokası bağırdı: Meçhul korsan dayımın 
kızını~6eviyor lıa? .• Sen:çıldırdın mı yüzbaşı? 

ve Eyta . ban kasından ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lznıirde k3rşı
yakada Alaybey mahallesinin 
Selamet sokağında tapu kay· 
dma göre eski 28, yeni 30 
ve vaziyet raporuna göre 
19,35 sayılı eve tahta par
maklıkh kapudan girilince 18 
metre uzunluğgnda ve 1,20 
genişliA"incle çimento koridor 
sağda yanyana iki oda ve 
arkada . mut bak ve mutbak 
derununda bir gusulhane ve 
arkasrnda tahminen 3 metre 
uzunluğunda ve 5 metre ge· 
nişliğinde tcrbian 15 metre 
genişliğinde bahçe ve deru· 
nunda bir su tulumbası mev· 
cut olan ve 950 lira kıy· 
metinde bulunan m:.llkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam ban
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 31/5/937 pazartesi 
günü saat 11 de icra daire-

Adriyatik denizinde, kankır· 
ınıızı renginde gemisine, gene 
kıpkırmız.ı yelkenler çeken bir 
korsan türemişti. Bazan lstan· 
buldan, bazan Atinadan, ba· 
:zan bir Yunan adasından, 
bazan Venedikten haberleri 
yayılıyordu. Fakat hiç bir kim· 
6e, onun hakkında esaslı bir 
şey söyliyemiyordu. O. bir 
rivayet, bir dedikodu dalgası 

içinde yüzdükçe yüzüyor, her· 
kes ondan bahsediyordu. 

- Çok güzelmiş -diyorlardı
bir ay parçHı kadar güzeli .. 
Tarihin efsanelerindeki peri 
oğlanları kadar güzeli.. Uzun 
boylu, siyah gözlü, ince, hafif 
çatık kaşlı, kumral saçlı, geniş 
omuzlu bir yiğit.. 

Adını kimse bilmiyordu. 
Nereliydi, neyin 
meçhul! .. 

nesiydi, gene 

Ve onun adı, işte böylece .. 
"Meçhul kor.san,, olarak dola· 
şıyordu. 

$ 

• * 
Venedik bir ilkbahar günü· 

nün bütün güzellikleri ile uyan
mıştı .. Yavaş yavaş harekete 
gelen gondollarda ( bir nevi 
sandal ) Venedikli kayıkçılar, 
bu güzel kasabanın aşk ve şiir 
dolu şarkılarını söylüyorlardı. 

Pencereler açılıyor, göğüs
leri ve kolları beyaz bir yu
muşaklık içinde çırılçıplak 
genç kızlar, bir bahar güneşi 
gibi gülüyorlardı ... 

Venedik Dokası ( Dogu) 
Prens Andon Justinyoni denize 
bakan büyük köşkünün çalış
ma odasında altın tahtına ar
kasını dayamış, gözlerini ha
fifçe kapamış, kucağındaki 
küçük, beyaz köpeği okşuyordu. 

Çok düşünceli asabi ve mü
teheyyiç gibi görünüyordu. 
Gtniş, oymalı, ceviz masanın 
üstünde bir yığın evrak vardı. 
Kapı vuruldu ve genç, siyah 

bıyıklı bir topçu Yüzbaşısı içe
riye girdi, selam verip durdu. 

Doka (Dog), ona dikkatle 
ve hiddetle baktı. 

- Ne oldu? 
Yüzbaşının alnında ince bir 

ter tabakası gözüküyordü. Yü
zü sararmıştı: 

- Evet, hakikattir, haşmet
meap, Meçhul Korsan, suları· 

- mızda gözüktli. Donanmamız· 
dan üç gemi takibe memur 
edildi, fakat Meçhul Korsan 
açıklarda bir şeytan gibi kay· 
boldu. 

- Demek ki kaçırdılar? 
Venedik Ookası (Dogu) hid· 

detle yerinden kalktı, sert 
adımlarla zabite doğru yürü· 
dü .. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. 
Sivri beyaz sakalı, tel tel di
kilmişti. 

- Söyle, çabuk, söyle! 
- Hayır haşmetmeap!. Kor· 

sanın gemisi çok seri ve çok 
sağlam .. Tayfaları, bu sahilleri 
adım, adım biliyorlar . Gemi, 
ellerinde bir kuş gibi uçuyor. 

- Bu malumatı kim verdi 
sana?. 

- Tahkikat yaphm lıaş· 
metlim .. Üç gün evci, Yunan 
denizlerine savuşmuştu. Dün 
gece ıse ... 

Yüzbaşı, cesaret edip söy
liyemiyordu.. Dog elini, yüz· 
başının omuzuna dayadı, ye-

-- Gene mi çıkageldi? 
- Evet haşmetmeapl. Dün 

gece, gene limanımızın önünde 
göründü .. 

Doka (Dog), yüzbaşıyı hid· 
detle geriye, kapıya doğru itti: 

- Buraya, benim hakim 
olduğum bir devletin limanı· 
nın önüne kadar ha!... Yok, 
artık, buna tahammül edilemt>z. 
Bu adam, denizler hakimi 
Venedikle eğleniyor öyle ise .. 
Fakat, nasıl oluyor da, bu 
denizler boyuncn uzanan sa
hildeki kalelerimiz, askerleri
miz, toplarımız ona bir şey 
yapAmıyor, onu göremiyorlar!. 
Uyuyor mu bu herifler? Dev
letimin haysiyetini, uykudamı 
bekliyorlar? 

- Bilhassa geceleri, ufuk
ların karanlık olduğu zaman· 
!ardan istifade ediyor edvlet
lim ... Son defa, şiddetli bir 
fırtınada ~özüktü. Öyle ki haş· 
metlim, en kuvvetli gemimizin 
bile denize açılıp onu takip 
etmesine imkan yoktu. 

Doka (Dog) ağır ağır geriye 
döndü ve bir koltuğa, düşer, 
yıkılır gibi oturdu: 

- Yazıklar olsun · diye 
inledi· üç aydanberi, Venedik, 
bir korsanın tehdidi karşısında 
bulunuyor da hiç bir şey ya
pamıyoruz. Kollarımızı bağla· 

mış gibi oturuyoruz. Bir kor
san, bir devlete meydan oku· 
yor... Şöyle yaklaş Ventoriya, 
yaklaş!.. 

Yüzbaşı kendini topladı ve 
Doga yaklaşarak ihtiramkar 
bir vaziyetle durdu: 

İzmir 1 inci icra me. dan: 
F afaki oğlu f brahimin Em

lak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı karaya mukabil 
bankaya ipotek eylediği lzmir
de Karşıyakada donanmacı 
mahallesinin fadıl bey soka
ğında 24 eski 20, 12 taj No.lı 
eve kapıdan girilince bir ko· 
ridor üzerinde karşılıklı dört 
oda bir banyo ve hela, aşa
ğıda bodrum bahçe ve yemek 
odası karşıda mutbak ve tu· 
lumba vardır. Ev yeni ve kar
gir olup elektrik ve yamanlar 
suyunu havidir. 1800 lira kıy
metinde olan bu :evin mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 31/5/1937 pazartesi 
günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hasebile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar
tıranın üzerine ihalesi yapıla
caktır, Satış 84'1 numaralı Em
lak ve Eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağın· 
dan ikinci artırma yoktur. Sa
tış peşin para ile olup müş· 
teriden yalnız yüzde iki buçuk 
dcllfıliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 

- Emredin efendimizi 
Doka (Dog) çok müteessir 

görünüyordu: 
- Ne dersin, bu Meçhul 

Korsan, bu deniz haydudu, 
bizden ne istiyor, bu hareket· 
!erindeki maksat nedir? Bu, 
benim zihnimi kuı calamağa 
başladı .. 

Zabit, mütereddit bir vazi· 
yet takınmıştı .. 

S .. 1 .. 1 1 - oy e, soy e ... 
- Evet devletlim, bunun 

üzerinde durmakla isabet bu
yuruyorsunuz~. Çünkü asıl nok· 
ta buradadır. 

Doka (Dog), yüzbaşının sö· 
zünü manalı bulmuştu. Göz
lerini kaldırıp ona baktı: 

- Dilinin altında bir şey 

yuvarlanıyor .. Çabuk söyle! 
- Cesaretimi mazur görür· 

seniz emirlerinizi yerine getire· 
ceğim efendimiz ... 

- Söyle, Çünkü sabrım ta· 
şıyor .. 

- Meçhul Korsanı Vene· 
diğe musallat eden şey, sadece 
aşktır .. 

Doka (Dog) hayretle yerin
den doğruldu: 

- Aşk mı?. Aşk mı?. Fakat 
kimi seviyor?. 

- Küstah korsanın sevdiği 
kız da, Sinorita Kiyoran de 
Rivayi seviyor. 

D(lka boğazına bir hançer 
saplanmış gibi, haykırdı: 

- Ne dediıı, ne dedin?. 
Dayımın kızını ~eviyor ha? .. 
Yüzbaşı, sen çıldırdın mı? 

- St1nu var -

miz içinde yapılmak üzere 30 
gün miiddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sedif olması hasabile kıyme· 

tine bakılmıyarak en çok ar· 
tnanın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka· 
nunu hükümlerine göre yapı· 
lacağından ikinci artırma yok-
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki
buçuk ddlaliye masrafı alınır. 

f potek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
takı ınüsbitelerile birl ıkte me· 

rakı müsbitelerile birlikte me- muriyetimize bildirmeleri ica-
muriyetimize bildirmeleri icab heder. 
eder. Aksi halde hakları tapu si-

Aksi halde hakları tapu cilince malum olmadıkça pay-
sicilince maliim olmadıkça la~madan hariç kalırlar. 19/5/ 
paylaşmad1n hariç kalırlar. 1937 tarihinden itibaren şart· 
19/ 5/ 1937 tarihinden itibaren name herkese açıkıır. Talip 
şartname herkese açıktır. Ta- olanların yüzde ycdibuçuk te· 
lip olanların yüzde yedi buçuk minat akçesi veya milli bir 
teminat akçası veya milli bir banka itibar mektubu ve 
banka itibar mektubu ve 37 /7972 dosya numarasile 
937 /3583 dosya numarasile İzmir 2 inci icra memurluğuna 
lzmir 1 inci icra memurluğuna müracaatları ilan olunur. 
müracaatları ilan olunur. H. iş. No. 1150 

" H. iş. No. 
1083 Emlak ve Eytam 

Emlak ve Eytam b k d 
b k d an asın an: 

an asın an: 3717972 icra dosya numa· 
icra dosya numa· rasile satılan, yukarıda evsafı 

rasile satılan, yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulün alıcısı 
yazılı gayrimenkulün alıcısı isterse, bankamızca bu gayı i 
istt:rse, bankamızca bu gayri· menkule konulacak kıymetin 
mer.kulc konulacak kıymetin yüzde ellesine kadar umumi 
yüzde ellisine kadar umumi şartlarımız dahilinde ikraz 
şartlarımız dahilinde ikraz ya- apılabilir. 
pılabilir. __ A_k_h_ı.-sa_r_· -----1 -ğ-

ıcra memur u un· 
dan: Akhisar İcra memurluğun· 

dan: 
Akhisar Hazinei maliyesine 

borçlu eski tahsildar Mehmed 
Remzinin Yeni çarşıda Hal 
sokağında 18 No. lı 14 M.M. 
dükkanın umumi hükümler da-
iresinde satılmasına karar ve· 
rilmiştir. ihalesi 27 /5/ 937 
perşembe günü saat 15 te icra 
dairesinde yapılacaktır. O gün 
verilen bedd eski kıymetin 
yüzde 75 ini bulursa ihale, 
bulmazsa artırma 15 gün uza
tılarak 10 /6/ 937 de her kaça 
çıkarsa kat'i ihalesi icra kılı

nacaktır. Harcı, dcllfıliyesi 

alana ait, satış peşindir. Fazla 
da're 

Akhisar Hazinei maliyesine 
borçlu Sandalyeci Nurinin çık
rıkçılar içinde 14 No. lı bir 
bap dükkanın umumi hü
kümler dairesinde satılma
sına karar •verilmiştir. İha
lesi 27 /5/ 937 perşembe 
günü saat 15 te icra dairesin· 
de yapılacaktır. O gün sürü· 
len bedel eski kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde 
ihale, bulmazsa artırma 15 
gün uzatılarak 1 O 161 937 de 
her kaça çıkarsa kat'i lha!c 
yapılacaktır, Dellaliyesi, harcı 

alana ait, satış peşindir. Fazla 
malumat almak i.stiyenlerin 
icra a mliracaatları ilin olu· 

ıüçok, 4-2 Galatasaraya 
mağ Q oldu 

Başı 1 nci sahi/ede -
Oyun 17,10 da başladı. 
Takımlar: 
Galatasaray: Sacid, Lütfi, 

Reşad, Adem, Salim, Nuri, 
Necdet, Süleymen, Bülend, 
Haşim, Danyal. 

Üçok: Hilmi, Z. Ali, Fuad, 
Enver, Adil, Mazhar, Saim, 
Said, Basri, Şükrü, Namık. 

ilk vuruşu Galatasaray yaptı 
ve üç pasla Üçok takımının 
kalesine sokularak 10 uncu 
saniyedt: ilk golünü kazandı. 
Top santerden çıktığı gibi sol 
içten solaçığa, sonra tekrar 
soliçe geçti. Haşim ani ve isa· 
betli pir şütle kalenin sol za
viycsipden topu içeri soktu·. 
Bu tqp pçok takımının ayak· 
larına biı~ peğmedi. Oyun 
tekrar başladı. Misafir takım 
aldığı avantajın neşesile tekrar 
hücuma geçti ve 4 üncü daki· 
kaya kadar adeta Üçok kalesi 
önünden ayrılmadı. Bu daki· 
kadan sonra oyunu açmağa 
muvaffak olan Üçoklular 9 un· 
cu dakikaya kadar mütemadi
yen aktılar ve bu müddet zar· 
fında Basri, Said, Saim biribiri 
üzerine üç gollük fırsat kaçır· 
dılar. Devtenin 25 inci dakika
sına kadar hakim fakat golsüz 
bir oyun çıkaran Üçok muha· 
cimleri 28 inci dakikada Şük
rünün şAhsi oyunu neticesinde 
topu kaptırdılar Lütfü eşape 
ile topu solaçığa havale etti. 
Solaçık durdurmadan Bülende 
geçirdi, Bülend de Haşime 

geçirdi... Z. Ali Haşimden 
evel topa yetişti. Fakat aya· 
ğında bekletti .. Arkadan yeti· 
şen Haşim isabetli bir vuruşla 
ikinci defa olarak topu Üçok 
kalesi ağlarına taktı. 

Üçok takımı 2-0 mağlup 
vaziyete düştüğü halde faik 
oyununa devam ediyordu. 32 
inci dakikada Namıktan Sai· 
de, Saitten mükemmel bir 
pasla Basriye geçen topu, 
Basri güzel bir şütle Galata· 
saray ağlarına taktı. Bu gol 
Üçok takımının maneviyatını 
artırmıştı. Takım Galatasara· 
yın sert oyununa mukabele 
etmeden mütemadiyen akı· 
yordu. Nitekim 35 inci daki
kada Saidirı ayağile beraber
lik sayısını kazandı. 41 inci 
da\. ikada Üçok lehine bir 
korner oldu. Basri topu tam 
kalenin önüne attı. Namığın 
kafa darbesi avut oldu. Devre 
2-2 berabere bitti, 

ikinci devrenin ilk dakika· 
larında Galatasarayın semere· 
siz kalan bir iki akınına şahit 
oluyoruz. Üçok bu akınlara 
mukabele etti. 

Fakat bu hücumlar da gol
siiz geçti. 7 inci dakikada 
Galatasaraf ani bir hücum 
yapıyor. Top bariz of sayıdda 
duran Necdetin ayağına do
kundu, Üçok kalecisi oyuncu· 
nun ayaklarına kapanmak su· 

retile tehlikeyi atlattı. 9uncu da
kikada Galatasaray lehine bir 
firikik oldu, fakat neticede 
avut.. 

Bu dakikadan 26 ıncı da· 
kikaya kadar top saha orta· 
sında oynandı. Topa daha 
hakim olan İzmir takımı inad 
edercesine en iyi vaziyetleri 
Şükrüye veriyordu ve Şükrü 
ise mütemadiyen topu eziyor, 
öldürüyordu. 27 inci uakika· 
dan sonra her iki takını gali· 
biyet golünü kazanmak için 
var kuvvetile çalışmağa başla-

leden kaleye geçiyordu. Fakat 
Ü .;ok yorulmağa başlamıştı. 
32 inci dakikada Galatasarayı 
hücumda görüyoruz. Top Üç· 
ok kalesinin 18 çizgisi üzerin· 
de dolaşıyor. Mazhar iyi bir 
vaziyette topu kafa ile karşı· 
ladı, top hiç kasdolmadan 
omuzlarına çarptı. Hakem Üç
ok aleyhine bir penaltı çıkar" 
dı. Halbuki hiç de yerinde 
bir karar değildi. Galatasaray 
artık 3 - 2 galip vaziyetine 
düşmüştü. Dört dakika sonra 
da soldan gelen bir topa 
Necdet yetişti ve takımınm 
galibiyetini garantileştiren dör· 
düncü sayıyı çıkardı. 

Bu dal<ikadan sonra oyun 
nihayetine kadar Üçok takımı.: 
nın canlı akınlarila misafirlerin 
kalesi önünde geçti. Fakat 
netice değişmedi. Galatasaray 
4·2 oyunu kazandı. 

Misafir takım dün Bandır· 
ma ekspresi ile lstanbula ha· 
reket etmiştir. istasyonda böl· 
ge başkanı ve sporcular tara· 
fından uğurlanmışlardır. 

lzmir ikinci no· 
liğine 

Muhatap - lzmirde Karşı· 
yakada Rayegan sokağında 
13 No. da mukim Ahmed 
oğlu Riza Şakarcan. 

Yukarıda adresi yazılı Riza 
Şakarcanı lzmir ikinci noter· 
Jiğinden tasdikli 15 T eşrinie· 
vel 936 tarih ve 10907 No. 
lu ve yine ayni noterlikten 
tasdikli 2 Kanunuevel 936 
tarih ve 12d . .5 No. lu ~iki 
kıt'a vekaletname ile hem 
şahsan ve hem de tr.msil et
tiğim Karaoğlan zade İbrahim 
ve Mustafa unvanlı şirketimiz 
namına umumi surette tütün 
mubayaası için vekil tayin 
etmiştim. Bu kerre gfüülen 
lüzum üıcriııe ınumaileyhin 
sıfatı vekfıletine nihayet ver· 
diğimi bildirir ve işbu ihbar· 
namelerden bir nüshasının 

muhataba tebliğini ve husulü 
malumat zımnında bir nüsha· 
sının lzmir inhisarlar başmÜ· 
dürlüğüne tevdii ile bir nüs· 
hasını da Anadolu gazetesin· 
de neşredilmek üzere resmi 
ilanlar şirketine verilmesini 
rıca ederim. 

26 Nisan 937 
60 Kuruşluk Harç pulu 

ve 20 kuruşluk tayyare pulu 
İzınirde kain Karaoğlan 
zade İbrahim ve Mustafa 
unvanlı şirket namına şe· 

rik sıfatile ve kendi namı· 
na esaletcn hareket eden 
Mustafa Karaoğlan. 

26 Nisan 1937 
25 kuruşluk Damga pulu 

Umumi No. 3848 Hususi 
No. 1-110. 

Daire dosyasında mahfuz 
aslına mutabık olan işbu ih· 
barname sureti Anadolu gaze· 
tesine tebliğ için tasdik kılındı. 

Bin dokuz yüz senesi 
26 Ni~an 1937 günü. 
İzmir ikinci noteri resmi 
mühürü ve namına imza 

okunamadı. 

1262 
W& uu -

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 



~ 21/41931 --------------------- ANADOLU ---------------------Sayfa 7 ~ ili ~ı lzmir sicili ticaret memurin- 1 • • ·ıı· t• 1 yüksek ıesle kıraat ve meali 
Bütün dünyaca tanınmış · · · zmır SiCi 1 l•ı tefhim edilerek ma7.mununun 

guv ndan· caret memurlu talep ve ikrarı vakıa mut.ıbık 

R O Y A L • olduğu tasdik kılındıktan son· 
[ Cumaovası Tarım kredi kooperatifin ] 15/4/937 tarihile g"' undan: ra ziri cümlemiz canibinden 

tasdikli sirküleri ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 1975 imza ve tahtim kılındı. 
numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. (Deniye Keresteci) ticaret 15/8/931 

yazı ve hesap ma
kinelerinin muh
telif modelleri gel
miştir. 

lzmir sicili ticaret memurluğu unvanil~ lzmirde ikinci Süley· 
resmi mühürti ve F. Tenik maniye mahallesinde yüzbaşı 

Ege mmtakası 
acentası Peştemal

cılarda 77-79 Nu
marada Siemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. 

M. TEVFiK BA YKFNT 
Söke Belediyesirıden; 
1-

2-
3-

4-

Yeni su tesisatımız için nümunesi belediyemizde mev
cut priz, lağar, buşakle ve taksim musluklarından yü
zer adet ve 12,24 kalınlıkta 450 kilo kurşun boru ile 
kalafat yapme teferruatı 8/4/937 perşembe gününden 
itibaren 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli muhammeni 680 lira olan 50 kuruştur. 
Talip olanlar ihale günü olan 29/4/937 perşembe gü
nü saat 14 e kadar % 7.5 teminatı olan 51 lirayı 
belediye veznesine yatırmış bulunacaklardır. 
Nümuneler ve eksiltme şartnamesi her vakıt beledi-
yede görülebilir. 20 22 24 26 1222 

__ _ '"'"".l~z_m-:ı~· r--:-Kı ..... o_m_u_t_a_n_lı..::ğ=-ı_ı_"la_" n_la~r~'--
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

l - Hepsine biçilen ederi 56870 lira 66 kuruş olan l 17824 
tane portatif çadır kazığı ile 140679 tane portatif 
çadır direği kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 14 /Mayıs/ 937 cuma günü saat 15 te Ankara 
M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 285 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan 

4 
5 

alınır. 

fJk teminat parası 4093 lira 54 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol
maları şart olmakla beraber 2490 sayıla kanur.un 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 27 11 · 27 11 902 

Jzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Kırkağaç kıtaat ihtiyacı için (72000) kilo un, kapalı 

zarf (36000) kilo arpa, (14000) kilo bulgur açık ek
siltme suretile alınacaktır. 

2 - Unun tahmin bedeli (9360) lira muvakkat teminan 
(702) lira, arpanın tahmin bedeli (1800) lira muvak
kat teminatı (135) lira, bulgurun tahmin bedeli (1680) 
lira muvakkat teminat parası (126) liradır. 

3 - Unun ihalesi 12/5/937 çarşamba günü saat 16,30 da 
kapalı zarf, arpa ve bulgurun ihalesi 12/5/937 çar
şamba günü nat 16 da açık eksiltme suretile Kırk· 
ağaç satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri her gün Kırkağaç satın alma komisyo· 
nunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte un için teminat ve teklif mektuplarını 
arpa ve bulgur için teminat makbuzlarını ihale saa
tından en geç bir saat evvel Kırkağaç satın alma ko-
misy~nuna vermeleri. 22 27 l 7 1240 

İzmir Müstahkc n mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Menemen garnizon kıt'atı ihtiyacı için 120 ton Un ka· 

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Evsaf ve şeraiti Menemen sat. al. komisyonunda gö

rülebilir. 
3 - ihalesi 4 Mayıs 937 salı günü saat 11 de Menemen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Tahmin edilen bedeli 14100 lira olup muvakkat te

minat parası 1058 liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol· 
m Jları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazıh 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale 
saatinden en geç bir saat evvel Menemen satın alma 
komisyonuna vermeleri. 18 22 27 2 1213 

Devlet Demiryollarından; 
l - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkP.zlerin

den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yüksek tahsil 
görmüşlerden stajir.er hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - istekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı al
mak için Ankara, Hoydarpaşa ve İzmir işletme müdürlükleri· 
ınizden birine müracaat etmelidirler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 
ataj müddetinin:hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik edenle
rin maaşlan 151 liraya çıkarılacaktır. 

ımzası 

1 • Sirküler • 

imza sirküleri 
Ortak 

No. Adı ve soyadı Vazifesi İmzası 
183 Mustafa oğ. Ahmet Yönetim kurulu A. Çetin 

Çetin başkanı 
248 Ahmet oğ. Mehmet Yönetim kurulu M. Gemici 

Gemici asbaşkanı 

21 Muharrem oğ. Mus· Yönetim kurulu M. Yeğen 

tafa Yeğen üyesi 
Halil ibra-366 Osman oğ. Halil Yönetim kurulu 

lbrahim Uslu uyesı him Uslu 
83 Hasan oğ. Mus· Yönetim kurulu M. Koçarlı 

tafa Koçarlı üyesi 
Kooperatif 
direktörü 

Kooperatifimizin namına imza atmağa yetkeli zevatın imza 
örnekleri yukarıya dercedilmiştir. Statünün 26 ın-::ı maddesi 
mucibince başkanla direktör veya bir üye ile direktör veya
hut başkanla bir üye tarafından müştereken imzalanacak ev
rakın kabulünü ve bu şekilde müessesemize karşı vuku bula
cak taahhüt ve iş'aratın teşekkülümüzü ilzam edeceğini bildirir 
saygılarımızı sunarız. 15/4/1939 
Resmi mühür Üye Üye Üye Üye Kooperatif 
ve başkan imzası M. Ge· M. Ye- Halil lb- M. Ko- direktörü 

60 mıcı ğen rahim çarlı 
Cumaovası Uslu 

Tarım Kredi Kooperatifi 
A. Çetin 

'O Numaralı Cumaovası Tarım Kredi kooperatifi yönetim 
kurulunun adları hizasında imzaları mevzu başkan Ahmet Çe
tin, asbaşkan Mehmet Gemici, üye Mustafa Yeğen, üye Mus· 
tafa Koçarlı imtalarmı huzurumuzda attıklarını ve üye Halil 
lbrahim uslu mühürünü huzurumuzda bastığını kendi imzaları ve 
mühürü olduğunu tasdik ederiz. 15/4/937 

Cumaovası köy kurulu 
Üye Üye Muhtar 

imza okunamadı A. Renar 
Üye 
imza imza ve resmi 

mühür okunamadı okumamadı 

Gümrük muhafaza taburu sa
tın alma komisyonundan: 

1 - Karşıyaka Salih paşa caddesinde Gümrük muhafaza 
teşkilatına ait muhafaza mevki barakasının muhtelif 
aksamı pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Bu iş için tahmin edilen fiat 71 lira olup muvakkat 
teminatı 5 lira 33 kuruştur. Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. 

3 - Pazarlığı 30/4/937 cuma günü saat 15 de yapılaca· 
tından isteklilerin kanunun 2 inci ve üçünü madde
lerinde yazılı vesika ve muvakkat teminat makbuzları 
ile birlikte lzmirde Gazi bulvarında 6/3 sayıda Güm
rük muhafaza taburu satın alma komisyonuna müra· 
caatları. 1285 

Akhis~r muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Ahhisarın Beyoba köyüne ait iki mer'anın otlakiyesi bir sc· 
ne müddetle icara verilecektir. Talip olanların ihale günü olan 
1 Mayıs 937 cumartesi günü köy muhtarlığına müracaat et· 1 
meleri. 1279 , 

Gazi Bulvarmda 

Izmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

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

asri techizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

• 1111111111111111111111111111 hı. Doktor .. '11111 11111111111ın111111111 l!J ----------
---------A. Kemal Tonay ---- -----Bakteriyolog w bult11ıcı, salgın'. hastalıkları 

-- ----4 - imtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden -
<lisan bilenlerden) lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya = 
aönderilecektir. § 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Baımahane iıtasyonu kartıS1ndaki Dibek sokak ba~ıoda 30 eayılı 

ev •e muayenehaneııinde sabah eaat 8 den akaam aaat 6 ya 
kadar hUtalanm kabul eder 

--= 
~ =-

Hasan sokağında 7 No. lu 
mağazada kerestecilik yapan 
Deniye Kerestecinin işbu un
vanı ve Mustafa Keresteciye 
verilen işbu vekaletname tica· 
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1972 numarasın'.l kayıt 

ve tescil edil<liği ilan olunur. 
lzmir sicilli ticaret memuru 
resmi mühürü ve F. Tenik 

imzası 

1 - Vekaletname 
Bin dokuz yüz otuz bir se

nesi ağustosunun on beşinci 
cumartesi günü saat on altı 
buçuk raddelerinde lzmirde 
Yusufoğlu hanındaki dairesin· • 
de ifayı vazife e.:len imzası 
zirde mevzu lzmir birinci no· 
teri Mehmet Rifat beyin nez· 
dine gelen ve zat ve hüviyeti 
lzmirde Göztepede Turgut 
reis sokağında 5 numaralı 
hanede mukım Hacı izzet 
oğlu Ali Ramiz efendi ve 
lzmirde Salhanede Elmas so· 
kağında 12 numaralı hanede 
mukım Rabeno oğlu Jozef 
efendi nam şahididlerin ifade 
ve tariflerile taayyün eden 
İzmirde ikinci Süleymaniye 
mahallesinin Yüzbaşı Hasan 
ağa sokağında 43 numaralı 

hanede oturan Hüseyin otlu 
Mustafa Fehmi efendi zevcesi 
SENiYE hanım takrir edeceği 
veçhile bir vekaletname tan· 
zimini talep etmesine binaen 
ehliyeti kanuniyeyi haiz olup 
yukarıda bahsi geçen şahitle
rin muvacehesinde arzusu so· 
ruldukta kendisi takriri kelam 
ederek lzmirde Eşrefpaşa sem· 
tinde Yüzbaşı Hasan ağa 

sokağında 7 numarala mağada 
ticaret kasdile iştigal ettiği 
kereste ve inşaat malzemesi 
üzerine kendi nam ve hesa· 
hına toptan ve perakende 
suretile alım satım işlerini 

görmeğe, mukavele, taahhüd
name, beyanname, resmi se
netler, çekler ve poliçaları ve 
teminatla ve teminatsız sened
ler ve mukaveleleri tanzim, 
imza, keşide, tediye, kabul ve 
redde ve leh ve aleyhine açıl
mış ve açılacak ve kendi ta· 
rafından başkaları aleyhine 
açılmış ve açılacak bütün dea· 
viden dolayı Türkiye cumhuri
yeti mahkemelerininin ve mec
lislerin herbir kısım ve derece
sinde müddei ve müddeialeyh, 
şahsı salis vesair bütün hak ve 
sıfatlarla muhakeme ve muha
samaya, tebliğ ve tebellüğe, 

ahzu kabza, akdı sulh ve ib· 
raya, davadan feragate, ha· 
kem, ehli vukuf intihap ve 
azline, tedbiri ihtiyati ve ih· 
tiyati ve icrai hacız ve fekkini 
talebe ilamları icraya ve leesbi 
kat'iyet edinceye kadar aley· 
hine itiraz ve temyizi davaya 
ve konkordato akt ve karar
nameleri itiraz ve kabule baş· 
kalarını tevkil ve azle mezun 
olmak üzere bili ücret kocası 
Mustafa Fehmi efendiyi vekili 
umumi nasp ve tayin eyledi 
ğini ve vekili mumaileyhin 
kendi nam ve hesabına kabul 
ve taahhüt edeceği ukut ve ve· 
caipten mütevellit bütün mes'u· 
liyetleri şimdiden kabul ve 
deruhte eelediğini beyna ve 
ikrar eylemesi üzerine işbu 
vekaletnameyi tanzimle bera· 

Müvekkile 
Mührü. 

Noter 

şahitler 

imzaları. 

İzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M. Rifat 

ımzası 

Umumi No. 2800 
işbu vekaletname suretinin 

dairede saklı 15/8/931 tarih 
ve 8112 umumi numaralı as
lına uyhun olduğu tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz otuz 
yedi nisan ayının on_ yedinci 
cumartesi günii. 

17 Nisan 1937 
lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M. Rifat Bay· 

raktaroğlu imzası 

30 kuruşluk damga pulu 
20 kuruşluk harç pulu 

lzmir ikinci icra Memurlu
luğundan: Dosya No.937/3536 

Gayri menkul açık artırma 
ilanı 

lzmirde Ali Rizaya 300 li
ra borçlu Seydiköy nahiyesi
nin Dere köyünden Zebranın 
mütesarrıf bulunduğu tapunun 
26 Teşrinievvel 326 tarih ve 
207-214 No. la mukayyet ve 
Akçaköyde Sandıçayı mevki
inde kain 9190 metre murab
baında bağ ve 25 zeytin ve 
11 kavak ağaçlarını havi 1200 
lira kıymetli bağ: Tarihi ilin· 
dan itibaren 30 gün müddet· 
le açık artırmaya çıkarılmış· 
tır. Talip olanlann kıymetli 

muhammenenin yüzde 7 bu
çuğu pey akçası veya milli 
bankanın teminat mektubu 
vermeleri ve artırma 3 6-937 
tarihine tesadüf eden perşem
be günü saat 15 te, dairede 
icra olunacaktır, müşterilere 

aid bu hususun daireye ulik 
olunan açık artırma şartna
mesini 21/5/937 tarihinden 
itibaren okuyabilir hakları ta
pu sicili ile sabit olmayan ipo
tekli alacaklılar ile diğer ala
caklıların ve irtifak bak sa
hiplerinin bu haklarının ve 
bu hususta faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleri ile 20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilli ile 
sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç ka
lacakları ve tayin edilen za

mandan artırma bedeli, gayri 
menkulün yüzde 75 ini bul· 
madığı takdirde en son ar
tırmanın taahhüdü baki kal· 
mak üzere artırmanın l 5 gün 
daha temdit edilmek suretile 
18/6/937 ta,.iiaine tesadüf cu
ma günü saat 15 te gayrı 
menkul en çok artırana ihale 
edilecektir. mal bedeli alın
madan teslim edilmez mal 
bedeli verilmez ise ihale ka· 
rarı feshedilir ve kendinden 
evel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmiş olduğu 
bedel ile almağa razı olursa 
ona ihale edilir o da razı ol
maz veya bulunmazsa icra 
dairesince hemen 15 gün müd
detle artırmıya çıkanlır bu 
artırmaya alakadarlara tebliğe 
hacet olmayıp yalnız ilanla 
iktifa olunarak en çok artı
rana ihale edilerek her iki 
halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan 
mes'ul olduğu ve tapu harcı
nın belediye ve vakıf icannın 
'e yüzde iki buçuk delliliye
nin müşteriye ait oldutu ilin 
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... Sayfa 8 ---------------------- ANADOLU 
Fratelli Sperco ' 
Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAIS 
KUMPANYASI 

inhisar 

zu "SATURNUS,, vapuru 10 
Nisanda limanımıza gelip AMS 
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 18 ni
sanda limanımıza .gelip yükü· 
nü tahliyeden sonra BURGAS, 

• 
ıyasaya çıktı 

VARNA ve KÖSTENCE li
manlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINEIN KUMPANYASI 
"GUNBORG11 vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA ve İSKAN
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. 

--~ 
SERViCE MARITIME RO· 

UMAIN 

iM 
• 
1 N C: E 

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

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

"SUÇEAVA,. vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE-
NOV A ve MARSIL YA liman· 
Harı için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 ......... ~ .. , ............ 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"GRODNO" vapuru 8 ni· 

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
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· 
ORA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u· 

' 

liyet kabul etmez . 
.................. im ... 

"UMDAL,, Umu .. 

Toptan satış yeri; 
.Birinci Kordon inhisar

lar baş müdürlüğü 
ambarı 

mi Deniz Acenta- -W F H VAN ROMANYA SEYROSEFA· 
lığı ltd. • • • - iN iDARESl BÜKREŞ 

H U • L• D ZEE & CO "DUROSTOR,, vapuru 2 e enıC ıneS er • Mayısta beklenilmektedir. 

Limited v. N. KösTENcE, suuNA, KA· 
DEUTSCHE LEVAN-· LAS, için yük kabul eder KA-

"BELGION,, vapuru 13 ya· TE LINlE LAS aktarması olarak ta umum 
hut 14 Mayıs beklenilmekte, HAMBURG TUNA limanları için yük ka· 
ROTTERDAM, HAMBURG .. X .. vapuru 12 Mayısta bul eder. ---
ve ANVERS limanları ıçın beklenilmektedir. ROTTER- JOHNSTON WARREN 
yük alacaktır. DAM, HAMBURG ve BRE- LINIES LTD. 

PHELPS LINE MEN için yük kabul eder. L I VER p O OL 
PHELPS BROS & CO INC. AMERICAN EXPORT LI- ,,JESSMORE,, vapurlı 9 

"ARYLENSEN,, vapuru 28 NES Mayısta beklenilmektedir. LI· 
nisan beklenilmekte NEV- The EXPORT STEAMSHlP VERPOOL ve ANVERSten 
YORK limanı için yük ala· CORPORATION yük getirecektir. BURGAS, 
caktır. "L~M1NSTER,, vapuru 26 VARNA, KôSTENCE, SULI· 

i ıMA 
URU 

ClM N •• 

Acele satılık 
değir.men 

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

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

.. JACOB CHRISTENSEN., Nisanda beklenilmektedir. NE- NA, KALAS ve lBRAlL li-
vapuru 15 Mayıs beklenil· VYORK için yük kabul eder. manian için yük kabul eder. HAVSLINJE 
mekte NEV·YORK limanı SERi SEFERLER S<)CIETE ROYALE HONG· O S L O 
ıçin yük ·alacaktır. AMERICAN EXPORT Lf. "SARDlNIA,, vapuru 22 

ROISE DANUBE MARI- mayısta beklenilmektedir ayni Vapurların isimleri, gelme NES PiRE AKTARMASI TiME 
tarihleri ve navlun tarifeleri "EXETER,, vapuru 23 Ni- glin PiRE, ISKENDERlYE, Dİ 

"SZEGED,, 19 nisanda bek- YEP NORVEÇ r 1 
hakkında bir taahhüde girişi- sanda PIREden BOSTON ve ı~nilmektedir. BELGRAD, ve :rnaıı arı 
lemez. NEVYORK a hareket ede- NOVIS D D PEŞTE için yGk kabul eder. 

cektir. A ' BU A · '' Vapurların isimleri gelme 
Birinci kordonda "UMDAL,, SEYAHAT MÜDDETi: BRATISLAVA LiNZ ve Vi- tarihleri ve navlun tarifeleri 
UMUMİ DENiZ ACENTA- PiRE _ BOSTON l 6 giiıı YANA limanları için yük alır. hakında bir taahhüde girişi· 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

P her türlu soğukalgınlıkiarına ve ağ
~~JJ-

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 
. . 

AS P 1 R 1 N in tesirinden emin 

lütfen ~·B markasına dikkat ediniz. 

olmak için 

,. 

~f. lzmir Liman işletme müdür
lüğünden: 
Istanbul Defterdarlığından: 
Beyoğlunda eski Caddeikebir yeni istiklal caddesinin en 

işlek ve şerefli bir yerinde köşe başında evvelce Galatasaray 
polis merkezi olarak kullanılao 277 numaralı kargir bina ile 
altındaki dükkanlar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile 
60000 altmış bin lira muhammen bedel üzerinden 3 /5/ 937 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile satılacaktır. Is· 
teklilerin 4500 liralık teminat mektuplarile tcklifnamelerini sözü 
geçen günde saat 14 de kadar Defterdarlık binasında Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına ver· 
meleri. 18 20 26 30 2096/ 1190 

İstanbul jandarma satın alma komisyo .. 
nundan: 

Gosi 

Kundura kö desi 
Kunılurn ,-ıı kcıası 

.\likt:ırı 

Kilo 
10000 
8000 

Tnlııııiıı hcdcli 
J,irıı 

• 16200 
16100 
32600 

f lk teıninnt 
Lira 
1215 
1230 
~45 

l - Para~ı vekiller lıeycti kararilc 93 i büdçesinden ,·erilnıek üzere 
f"io•İ uıiktıırı tahmin lıedcli \"C ilk teminatı yukarıJ;.ı yazılı \"e ev arma 
uygun iki kalem kuııdura ruıılzt>ıuesi 30-ni ım-937 cumu günü s.aot 15 de 
f t,mLul Gcdikpaşa jandarma dikim C\"İ binaEındaki j. Eatın ulwn komis· 
y.)ııuııtla kupalı zarf l'ksihme ile eahu alınacaktır. 

2 - Şartname her ~iin komi yonda göriilebiJir. Vt')a yüz alımı~ 
uç kmu~ hcdcllc adı geçen komi11)-c>ndan aldırılahilir. 

3 - f teklilcriıı 2190 nyılı kanunda yazılı cnnk ile teldir nıek· 
t ıblarını ve ilk tcıniıı:ıt makbuzlarım ek~ilınıt• günii ııaııt 11 do kadar 
koıııi yona vermeleri lazımdır. 2013-113? 14 18 22 2i 

• 

LiGi LTD. vapuru acentalı· PiRE . NEVYORK 18 ,, DEN NORSKE MIDDEL- lemez. Telefon No. ?.007 2008 Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plan başladı 
ğına müracaat edilmesi rica m---------------a1--m.:11-m:C11E ___ m11gm _______ .. ____________ _. ________ _ 

olunur. Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb-Riz binasında No. 166 b [ b 
Telefon : 3171 rekleri rahatsız olanlara ile Doktor ar unu tavsiye ederler. 

aııu.ı!u ,....., •• ___ .,.._ 

lı. 
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