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G 
Romanya harici siyasetinin r u • deOişmiyeceDlni söylüyor .• aşbakanımız, Parti 

unaa-'.beyanatta bulundu 

Kocatepe 
Muhribimiz di1n Londraya 

hareket etti 

Hatay temelyasasına l 
aid proje hazırlanıyor 
Fransız delegesi, talimat al

mak üzere Parise gitmiştir 
• • 

eneral ismet /nönünün vermiş olduğu~ beyanat, İstanbul, 27 (Husu i) - Cenevreden gelen haberlere göre, İngi· 
liz murahhaunın riyasetinde toplanan komite, Hatayın ıınnyasası hak· 
kandaki projemizi tamaınile tetkik eımiş ve itini bitirmittir. Grubda sürekli alkışlarlalkarşılanmıştır Komitede bulunan Fransız murahh:ıın, lıüktlmetile temas etmek 
ve izahat \ererek yeni talimat almak üzere Cenevreden Parise 
gitmiııir. 

Kral.-Karol 

Cenevre, 27 (A.A.) Anadolu Ajan ının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Anayasanın Ttirk proje11i esası üzeri"'len ilk tetkiki bugün ekı· 
perler komitesinde hiımi§lir. Yarm komite sıaıunQn k: fi müzakere 
ve tahririne baılıyacııktır. Bu esnada iki tali komite anayasaya aid 
projeleri hazarlıyacaklır. _____________ .... ____ ./ 

Türkiye -Irak 

Başbakanımız Belgrad istasyonunda kaışılamrken 
Paris, 27 (A.A.) - Romanya 

kralı Karol, Paris Soir gueteainin 
muhabirini bbal ederek Roman}'ll 
harici siyasetinin degitmiyeceliai, 
Küçük antanbn Rumen ıiyuetinde 
kat'i bir unıur olduğunu, Fransız 

doaılutıman gerek kendiai, gerek 
memleketi için çok kıymetli bu· 
londogann ve iki memleket araaın· 
d11ki r•brtalann bugfla her 'Zalft8D• 
dan ziyade sıkılık gt.terdijiai .öy· 

lem it*'· 

Atatürk, B. Naci şerefine 
bir çay ziyafeti verdiler .-------

Belediyemiz 
Dün akpm itfai}e Linasıuda 

~lediye reisinin bir çay, ha} ır bir 
tarab ziyafeti var~ı. 

Bun:ı aid tafaHitı A ADOLU 
dGnkö nüıhHında vermiı olacaktır 
e burau zaten benim bahsimden 
~tir. 

Ben bu ıarah sofrasında Beh· 
~l Uzun fAhıiyetine dikkat ettim 
"" bu satırlarda bu dikkatin bir 
Jemaaını yapmak iıtiyorum. 

Atiyi glJrmek iddiasında olan 
'-anlar çok defa, çok defa d~gil 
.laer zaman 111ubitlorini görmekten 
.&ciadirler. 

Her ••an, her giln aramızda 
lenlibeoli hitab ettiğimiz, heroeyo 
•akır olmak iddiaıında olduğumuz 

..... alan kflçilkııemek insanlann 

.... h idellerinden biridir. 
İtte Behçet Uz da bundan altı 

'-ne evel hepimizde mevcud olan 
o aalıte tevuua kapılarak kendisi· 
~ ileri atmasaydı bugün fzmir, 
eçık eöyliyeyim, bütün memleket 
.beıewyclerine oümune diye göste· 
tilecek bir belediye faaliyetine zor 
ka•uıurdu. 

Kendimizi 1Daballelerimizin bir· 
tok zararetlerinden dolayı cevab 
terilememit ihtiyaçlanndaa, ıahsi· 
Y•tlerimizin lisebebi mineleıbab 

lttmin edilememiı yıgın yıAID arzu· 
larından tecrid eder de ~ırf bir 
1-emleket çocuğu tıfatile umumi 
olarak düıünürııek teslim ederiz ki 
lseb~ Uz bundan altı sene evel 
P.rti binasında verdiği sözü tut· -.u,, İz.mirde mümasil haller ve 
lllflmasil ıartlar dahılinde timdiye 
~ar hiçbir belediye reisinin mu· 
•ar fak olamadığı bir derecede mu· 
••ffak olmuıtur .. 

Belediye bugün o eski iaraf· 
lardan tamamile kurtulmuı. sanli· 
llline vanncaya kadar maaraflarına 
~m olmuıtur, teıkilit derlenmit 
toplanmıf, her kısım bugünkü ı ı l· 
lar dahilinde kendisinden beklene· 
hilecek en iyi randımanı vettbilir 
~ bale gelmiıtir. 

Büdçesinin müsııade&izliğine, 

laatta imkSn&1zhğma rağmen İzmir 
helewyesi her sene, her gün şehir 
•ıtandaşlanna el ile tutulur, gözle 
C6rtllür canlı ve semereli eserler 
•ermektedir. 

Bence ber~eyin fevkinde olmak 
l&ere tehirlilerde belediyelerine kar~ı 
lıeqeyin esası olan itimad teessiis 
ttmiıtir. Bugün bir f zmirli beledi· 
1e rilsumunu verirken onun çarçur 
•dilmiyeceğinden ve yarın her hal· 
de gene bir eser halinde kendi ine 
••det edeceğinden emindir. 

Basit gibi görünen bu nokta 
Lence Behçet Uıı:un en büyük mu· -..r fakı yetidir. 

Dün akıam baluyor•lum, Şehir 
..aaeeliaini tefkil eden ve or"da ha· 
'1r bulunan bütün azada baıkan· 
larıua kal'fı derin ve aamlmaa bir 
ltimad Yardı. Y alma o kadar deAil, 
orada hazır • bulunan memurlarda ..................... 

Ankara, 27 (A.A.) - C. H. Söz alan General ismet in-, 
P. Kamutay grubu bugün (27/ önü Yugoslavya seyahatinin• 
4/1937) öğleden sonra Trab- ıyı intibalanna anlatmıştır. 
zon Saylavı 8. Hasan Saka· Dost memleket hükumeti Meb· 
nın başkanlığında toplandı. - Sönu 6 ıncı sahifede 

Bafbakanımız da Anadolu Kula· 
bünde bir yemek ziyafeti verdi 

Brüksel mükô:lemeleri 

Bay Eden, tayyare ile 
Londraya döndü 

-------~-----
/ngiltere Hariciye Ncuırile Belçika ricali 

bir fark misakı için görüımiif ler 

B. Eden 
Brilkııel, 2i (Tadyo) İngil· 

tere Hariciye aun B. Eden bıı· 
gftn saat l O da, B. Van Zelandla 
tekrar bir saat kadar koııu,muştur. 

verilecek iaabattan teıaevvGr ede· 
cektir. 

Brüksel, 27 (A.A.) İngiliz 
Hariciye Nazın Fdenin BrdkM!lde
ki miilikatlannı menu bahseden 
.Peuple gaseteei diyor ki: 

Filvaki A.lmanyada Belçikanın 
bitaraflığını temine hazır oldugunu 
ilave etmiotir. fakat Almaoyanın 

bu beyanatı Fnnaa ve lngilten 
be) anab dereceıinde kunetli oJa. 
maz. Çünkü Fransa ve fngihere 
Milletler cemiyeti azan bolunuyor· 
lar. Ve mezkftr beyenetl Belçikamn 
Milletler cemiyeti taahbüdlerioe 
tadık kalacağı leminahna iatinad 
ettirmişlerdir. 

Halbuki Milletler Cf'miyetinde 
bulunmıyao Almanya Belçikanın 

bitaraflığını 24 ni~andaki beyanatı 
dahiliude değil ancak yeni bir 
garb paktı çerçeveıi içinde tanı} a· 
bilir. Alınanyanın :!4 niaan tarihli 
beyaoab ancak muvakkat bir vazi· 
yet ihdas eımittir. Belçika bütün 
komıularıoı da ihtiva edecek bir 
gıtrb paktının akdini beklemektedir. 

Fransız 

Ankara, 27 (Hususi) - Re· 
iıicumhur Atatürk, Irak Hari
ciye Nazın Bay Naci şerefine 

Parlamentoaa 

Paskalyadan sonra dün 
ilk defa olarak toplandı 
Fransa Maarif Nmırı., Franaız [dilinin 
dıı memleketlertle ]tamimi için büyük 

masraflar yapılacafını~ sıJyledi 

Fran•ız Parldmentosıı 
B. Eden, müteakıbeu Belçika 

Hariciye Nazırı n. Sıarkı Zİ)aret 

etmit ve mtlteakıben, da,etli bu· 
lunduğu Başbakan B. \ı an Zı•landın 
malik.ineıine gitmiştir 

Ziyaretler biribirini takib ediyor 
Parie, 27 (Radyo} - Fransa 

parlimentosu, paskalya yortulann· 
dan sonra ilk defa bugün açalmıı 

ve B. Heriyonun riyaaeti altında 

müzakerelerine devam eylemiıtir. 
B. Eden, öğleden sonra F .. an· 

eaııın Brüksel sefiri B. I aro~le de 
göriJştükten sonra zevaesile birlikte 
tayy:ıre binerek Londr.ı) a don· 
müştür. 

Belçika Hariı·iye Nezaretinin 
neşrettiği resmi bir tehli~dc; B. 
Edenle B. Van Zeland ve n. Stark 
arasında cereyan eden mükileme· 
lerin, Avrupada sulhu knıine ma· 
tuf olduğunu \e bir p~k misakı 
için alınacak tedbirlerin derpiş 

edildiğini, ik tı •a•li hızı meseleler 
hakkında 'aki mükiilemelf'rın, res· 
mi hiçbir m11biyeti haiz olıııadığını 
bildirmiştir. 

fransanıo bura sefiri B. Laroı, 
vaki mfizakereler hakkında Belçika 
Harici)e Nazırı B. Sıark ıar fından 

hiasi her '·esile ile göze ç ırpı)ordu. 
Demek ki aradan l.ııı kadar 

aene geçmi~ olmasına ra~ıııen Belı· 
çet Uz ıabıen yJpranmak töyle 
dunun bililr.iı otoriteaini umumun 
itimad hisleri üzerinde lıirkııç mi li 
artırmaya muvaffak olııııı~ı ur. 

fol• bir eser ki unıunı i itlerde 
bismet kabul e4"n birçogumuu 
6roek olu üyıktır. 

H...tli .,N1$1i.t ç.,.,,. 

ltalya, Orta Avrupada mü 
him hadiseler bekliyor -----·-

Avusturyanın vaziyeti ve Merkezi Avru. 
pa ahvali çok karışık görünüyor 

B. lll4lu 

Paris, 27 (Radyo) - Taymiı 
gazetesine göre, A vusluryanın vaai· 
yeti ve merkezi Avrupa ahvali ka· 
rıııktır. İtalya, yakın bir zamanda 
merkezt Avrupada mühim bidiee· 
ler bekliyor. 

Peıte, 27 (Radyo) - A•ustur0 

ya eumhurreili B • .Miklaa, yamada 
B. ~utnig ve Dr. Smit oldugu bal· 
de Peıteyi &iyaret edecektir. Bu 
ziyaret resmi iadei .ziyarettir ve ilç 
gün sürecektir. _, _____ _ 

/ngiliz.F1anııs 
Erklnıharbiye temasları 

Lendra, 27 (Radyo) - Son 
haberlere göre, Franea Milli Mü· 
dafaa Bakanı B. Daladiye, tngiliz· 
Ji'raDUS erUnıharbiye mhıma Te 

l 
-temMlenDID deYaanm a.miae ... 
gff'lk .... 

Maliye Nazan B. Ven11a Oriyel, 
Fraosanın kredisini diltflrmek için 

bazı teoebbüılere giri~ildiğini eclyle· 
mit "' bu hueutta yamıki celsede 

bu çirkin teoebbGıler hakkında 
izahat Yerecelini ı6ylemiıtir. 

Re.likal partisi bugün toplan· 

mıı ve parti batkanı B. Daladiyeyi, 

Londra 8e)abatinde Framaya tama· 

men tercüman oldugundao dolayı 

maıaüleylıi tebrik etmeğe bnr 

nrmiftir. 

Atina flnivenitHinin yıldönflmü 

mtlnaeebetile YunaniataDa gitmiı 

olan Maarit Nazın parlimentoda 

beyanatta bulunmuft Yunaoietanda 

Fnnu lehine büyük temayflller 
gördilgtıaO, yakın prkta Fraaaaz 

kültürü için kayde fAyan hareketler 

gördüğftoü, bu eebeble Fransız 

dilinia, tamimi uirunda Franeanıo 

bflyflk maeraf lar ihtiyar edeceğini, 

Y UDaD gençleriııia Pariale mccca
ua taluil edabilmeleriDi temia 
ifia tedllirltr •bndıll•• 16fl-1f1ir, 

saat beşte bir çay ziyafeti ver
mişlerdir. 

Bay Naci, öğle üzeri Baş· 
bakan ismet lnönü tarafından 
Anadolu kulübünde verilen ye· 
mele ziyafetinde bulunmuştur. 

Irak sefiri, bu akşam sefa
rethanede bir ziyafet vermiştir . 
Ziyafeti, bir süvare takip ey
lemiştir. 

Ankara, 27 (A.A.)- Bupn 
memleketimizde muhterem mi· 
safirimir bulunan Irak Hari
ciye vezirinin resmen memle
ketimizi ziyaretlerinden bah
settiti zaman Meb'uslar Irak· 

•Türkiye arasındaki samimi 
dos~uğun bu yeni tezahürün· 
deki yüksek kıymeti hararet 
ve sevinçle telakki etmişlerdir. 

Ankara, 27 (A.A.) - Dün 
akşam Hariciye Vekili Dr. 
Aras Irak Hariciye veziri Na
ci Asil şerefine verditi ziya
fette aşağıdaki nutku söyle
miıtir: 

-Vezir hazretleri; 
Dost Irak devletinin deterli 

Hariciye Veziri zatı devletle
rini aramızda görmekle duy· 
duğum meserreti tarife hacet 
yoktur. Ankarayı ziyaret et
mek auretile izhar buyurmuş 
oldutunuz nezaket ve muba
lesat iki dost memleketimiz 
araımda müteyyenminen mev
cut samimi dostluk münaac
batmın yeni bir tezahürü ol
duğu cihetle bizi çok mem
nun etmiıtir. Zatı devletle· 
rini hükumeti cumhuriyc na
mına selamlamakla mübahi
yim. Memlek~timize hoı gel
diniz. 

Tarihi mukadderatm, coğrafi 
vaziyetin tabii ilcası olarak 
biribirine pek yakın yaşamtŞ 
milletlerimiz eskidenberi biri· 
birlerinin meziyetlerini anla· 
mak ve yekdiğerini takdir ede
rek .evmek fırsatım bulmu~lar 
ve memleketlerimizin takip ~t· 
tiği sulh siyaseti gaye itibarile 
ayna olduğu cihetle ara1D1Zda 
bugünkü dostluk ve yakınlık 
teessüs etmiıtir. 

Kendine has olan meziyet· 
ler ve dürüstlükle temayüz 
eden necip kardeı Irak mille
tinin refah ve t~rakki yolunda 

- Sona 4ncR •lıifed• -
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irfan Hazar 
Güzel bir konferans dinliyorduk. Salonda, k.onferaoııçının ıiir ve kül

tilr dolu sesinden başka hiçbir ees duyulmıyordu. Sanki dinleyiciler ne· 
fes almaktan hile vazgeçmi~ler; kendilerini baştan baıa mevzuuo içine 
koyuvermişlercli. 

Göğ üm kabardı doğrusu!. 

fki yüz kişiyi bö)le tek Lir kalb halinde görmek saadeti, konferans· 
çıyı rın dnlıa çok tulu§lurınu§lu. Bu sırada, ayakta duran üstadım Yaman• 
lnrdağı, usulca iskemleme ili~ti. Kulağıma yana yakıla şunları fısıldadı: 

Bana bedbin dersin amma, gel de sen gör! .Höyle bir konferans· 
ta , olur şey <leğil .. Şaştım alimallah! 

Drı. ıumun arka.ından yürüdüm. O, salonun nihayetindeki kapıyı 

O) ağile ittirdi. İçerde altı genç, ııandalyelerin üzerinde mışıl ını,ıl upı· 
) orln rclı. Mıı anın üsllinde darına dııgın wrkteh ka!ıketleri \'ardı. 

Arkntlaşımu döndüm: 
- Belki ııyku ıı~lardır, deılim , kızmaymız! 

Bu ılcfa Yamanlarıl.ığ l hızla kolumu çekti. Baoa, ha,ka lıir kö~c 

göstereli. Bur.ıdo da sekiz on genç, hararetli hararetli maçlardan, ıo.por 

kıılü!Jforhıdrn Lııhsediyorlnrdı, Onlara da hak verınek üzere) diw. Llikiu 
do ıum elile ağzımı knpatıı: 

- Aman dedi; gene bak vermiye kallı.:ma! Sonra ı;enin alnına, değil 

Whhnllende, lıütün lzınirde idarei m'tslulıatçı ve korkak dııuıgasıbı yapış· 
tmrlar. Memleketimiz ce urlara ve hakikatleri açıkça eöyliyenlcre mub· 
taçtır. Siz ise ... 

Veni bir adliye karart! 
Malum olduğu üzere, mer· 

hamet hissile katil denilen bir 
suç vardır. Tedavisi kabil ol
mıyan bir hastalığa tutulanları, 
daha fazla ıstıraptan kurtar
mak üzere katledenler olmuş· 
tur ve olmaktadır. 

Hatta, bazı tedavi ümidi 
kalmamış hastaların kendile
rini öldürtmek için yakın kim
selerine yalvardıkları da va
kidir. 

Şimdiye kadar bu gibi katil 
hadiselerini yapanlar, ·hasta -
nm hatta tahriri ricası ve mu· 
vafakati olsa bile - daimi kü
rek cezasına çarptırılırlardı. 

Fakat bugünlerde tatbik 
mevkiine geçecek olan Çekos· 
lovakyanın yeni ceza kanunu, 
bu hususta çok ileri bir kararı 
havidir: 

Gayri kabili tedavi bir has· 
talığa müptela bir kimsenin 
katli bundan böyle Çekoslo· 
vakyada 3 aydan beş seneye 
kadar hapsi mucip olacaktır. 

isim benzerliği! 
Garbın maruf aktörlerinden 

Rober Pizani şimendiferle Ro· 
yana giderken bir mevkide 
şef dö trenin: 

- Pizani, Pizanil diye ba
ğırdığını duymuş ve doğruca 
şef dö trenin karşısına giderek: 

- İstediğiniz adam benimi 
Ne istiyorsunuz? diye sor
muştur. 

Fakat şef dö tren hayretle: 
- Ben sizi çağırmlidım ki .. 

demiştir. 

sonra, kedi gene eski sahibi
nin yanına dönmüştür! 

Kedilerin yıldızlara bakarak 
yol bulduklarına inanmak la
zımgeliyor artık. 

Kendi kendinin dedesi 
Serlevhanın garabeti ne ka

dar büyükse, şu aşağıdaki ya· 
zacağımız yazıların da içinden 

çıkılmasının o kadar güç olaca
ğını karilere evciden haber 
verıyoruz. 

Hollandada 1928 senesinde 66 
yaşında bulunan bir adamca· 
ğız, henüz 18 yaşında bulunan 
bir kızcağızla evlenmiştir. 

Düğün gecesi, ihtiyann oğlu 
• 42 yaşında bir adam· gelinin 
annesile tanışmış ve bu kadına 
aşık olarak 1929 senesinde 
bu kadınla evlenmiştir. 

Ve iş buradan itibaren ka· 
rışmağa başlamıştır. Bu 42 
lik evlad, babasının kayınva· 
lidesini almış ve binaenaleyh 
babasının kayınpederi olmuş 
oluyor! 

Bundan bir müddet sonra 
ihtiyarla oğlunun yanı aynı 
zamanda kayınpederinin bir 
oğlu diinyaya geliyor ve artık 
iş Arap saçına dönüyor. 
Doğan bu çocuk: 
1 - 66 lık ihtiyarın toru· 

nudur. 
2 - Dedesinin kayınbi-

raderidir. 
3 - Büyük annesinin hem 

torunu, hem de övey karde
şidir. 

4 - Nihayet kendi kendi· 
sinin dedesidir! 

Mecburi 
tasdikname 

..,,.---.. ·----
Vekaletçe 
tasdik edilme. 
den verilmiyecek. 

Mecburi tasdikname mes· 
elesi hakkında Kültür Bakan
lığından Kültür direktörlüğüne 
gelen bir emirde bazı okullar
ca talebenin, Bakanlığa malu
mat vetilmeden mecburi tas
diknameye tabi tutulam1ya
cakları bildirilmiştir. 

Evdemirde Bakanlığın tas· 
diki istenecek ve tasdikten 
sonra mecburi tasdikname ve· 
rilecektir. Gerek mecburi tas· 
dikname, gerek kat'i ihraç iş· 
leri _için gönderilecek tahkikat 
evrakına talebenin ailesinin 
umumi vaziyeti, anası, babası 
olup olmadığı, geçim, ailenin 
çocukla alakası derecesi ile 
diğer hususiyetleri, talebenin 
okulda kaç yıldanberi bulun· 
duğu, yaşı, inzibati bir ceza 
alıp almadığı, çalışkanlık ve 
sağlık durumu hakkında ma
lumat ilave edilecektir. 

Eksik gümrük 
• 

resmı 

Tüccardan nasıl tah. 
sil edilecek 

Eksik alınan gümrük resim· 
lerinin takip usulü hakkında 
gümrükler umum müdürlüğü 
yeni bir karar almış ve. lzmir 
gümrükleri başmüdürlüğüne 
bildirmiştir. 

Buna göre, tesbit edilen 
eksik resimler, beş gün içinde 
mükelleflere tebliğ olunacak 
ve bir ay zarfında mükellefin 
rızası ile borcunu ödemesi 
b~klenecektir. Ödemediği tak
dirde, tahsilat komisyonundan 
karar alınarak haczen tahsili 
yoluna gidilecektir. 

Bu kararlar ilgili memurlar 
tarafından vakit geçirilmeden 
yerine getirilecektir. Yanlış 
hesap yapmak suretile noksan 
resım alınmasına sebebiyet 
veren memura da ayrıca teb
liğat yakılarak farkı ödemesi 
bildirilecek ve memurun bir 
ay içinde bu parayı ödemesi 
veya itiraz etmesi beklene 
cektir. Bundan sonra da me· 
murun vaziyeti divanımuhase· 
bata bildirilerek, vereceği ka· 
rara göre, memur hakkında 

muamele yapılacaktır. 

Kutuluk 
Keresteler 

- Benim adım Pizani ol· ,-------·--, Hazirana kadar ta-
duğuna göre.. J Bugün doğacak 

Ve mesele anlaşılmış, kah- mamen getirilecek 
kabalar başlamıştır. Çünkü, çocuklar.. Bu sene Romanyadan mu· 
trenin durduğu mevkiin de adı vakkat kabul surctile memle· 

Bugün arz üzerinde neplonun 
Pizanimişl ketimize ithal ~dilf·cek kutu-te irleri h:ik\m olncak, vaziyet bir 

Kedi babmdal Jerece düzelecektir. laaroafih luk keresteleri getirmek için 
Kedilerin yedi canlı olduğu in anlar Lugün her hakikate az lstanbuldan vapur kiralamağa 

söylenir! Kedilerin yol bilmek veya çok hnyal karıştıracaklar ve giden ve Ege mıntakasında 

hususunda müthiş bir kudreti akşam üzeri ~ukutu hayalle kar~ı· Ü7.Üm ve incir satış koopcra-
rivayet edilir; bu rivayeti de laşncaklardır. Bugün, mukadderat, tilleri teşkilatına memur fktı· 

mütecaviz, kaba ve haşin insan· 
hemen hepimiz tas<:lik ederiz. sad Vekaleti iç ticaret umum lara ) ardım eC::ecek ve hunlar bü· 
Fakat bir kedinin 450 kilo- tün işlerinde ınuvar fak olacak· müdür muavini B. Salah Cuh-
metrelik bir yoldan kendi ha· Iardır. ruk, lstanbuldan şehrimize 
şına evine döndüğüne güç Bugün dogao çocuklar kötü dönmüştür. Kutuluk kereste· 
inanırız, değil mi? rnLlu, tembel ve geveze olacak- lerin ilk partisi, yakında Ro· 

Bu hadise lngiltercde Nor- lurdır. Ilımlar, tahakküm temin manyadan limanımıza gelecek· 
tomlerlanda olmuştur. Güzel eılecek §ekilde iş arıyacaklardır. tir. Ktresteleri, bir Türk va-

HugOn doğan kızlar da, kendi ev· 
bir kedi, bir kafesle 450 ki- Jcrindcn ziyade komşulannın e\·· ı puru nakledecek ve nakliya· 
lometre uzakta birisine hediye !eri ile ietigal edeeeklerdir. tın arkası Ha7.irana kadar alı· 
gönderilmiş, fakat on beş un \... .) nacaktır. 

Mühendis me 
besi tetkikle . ---~----....... ~~------------

1 z mir mimar ve mühendisler birli-
ği, talebe şeref ine bir ziyafet verdi 

Talebe şerefine t1erilen ziyafetten bir intiba 
~ İstanbul mühendis mektebi bir çay ziyafeti verilmiştir. 
son sımf makine ve su şube- Ziyafette, bu seyahatlerinde 
leri talebesinin, Anadolunun talebenin başında bulunan 
muhtelif vilayetlerinde tetkik- profesör B. Bürhaneddin, 
ler yaparak şehrimize gel· Rıfkı Düsyü ve asistan Cemal 
diklerini ve lzmirde de muhte· ile İzmir Nafıa müdürü Bay 
lif tetkikler yapmağa başla- Turhan, İzmir mimar ve mü-
dıklattnı yazmıştık. hendisler birliği reisi mimar 

Talebe, dün iki gruba ay- Necmeddin Emre, belediye 
rılarak su şirketinin Halkapı· başmühendisi Cahid ve fzmir-
nardaki su tesisatı ile san'at deki resmi ve hususi müesse· 
okulunu, Kültürparkı ve ora· selerde bulunan mimar ve 
da inşa edilmekte olan para- mühendislerimiz hazır bulun-
şüt kulesile elektrik şirketinin muşlardır. Ziyafet, samımı 

Şehitlcrdeki fabrikasını ve hasbıhaller ve seyahate aid 
Bahribabadaki santral binasını hatıralarla geç vakte kadar 
görmüşler, mesleki faydalı tet· devam etmiştir. 
kikler yapmışlardır. Talebe, bugiin Torbalıda 

Dün saat on yedide mü- kurutulmakta olan Cellad gö-
hendis mektebi son sınıf ta· lünün milyonluk tesisatını gö-
lebesi şerefine fzmir mimar recek ve yarın Eskişehire, 
ve mühendisler birliği tarafın- oradan da lzmite giderek tet-
dan Ankarapalas salonunda kiklerine devam edeceklerdir. 

Yaş üzüm ihracı için ha
zırlıklar yapılıyor 

Memleketimiz bu işten büyük 
tif adeler temin edecektir 

• 
ıs-

Yaş üzüm ve meyvelerim iz
le sebzderimizin bu sene 
Tariş üzüm kurumu tarafın
dan dış memleketlere ihraç 
ve satışıııa başlanacaktır. Hü
kumet, bu mühim iş için ha· 
zırlıklar yapmaktadır. Bu me
yanda Ege mıntakasının ve 
diğer bazı vilayetlerimizin bol 
yaş meyve ve sebze yetişen 
yerlerinde soğuk hava istas· 
yonları vücude getirilecektir. 
lzmirde kurulacak soğuk ha
va istasyonunun Alsancak de
miryolu istasyonu civarında 
sahilde kurulması kararlaştı
rılmış gibidir. Memleketimiz· 
den yaş meyve ve sebze ih· 
racında şimdiye kadar mu
vaffakıyet göstermeyişimiz, ik
tısadiyatımız namına büyük 
bir zarardır. 

1934 yılında Bulgaristandan 
merkezi Avrupa memleketle
rine 23,036,000 kilo yaş üzüm 
ihraç edilmiştir. Bunların be
deli 189,668,000 leva tut
muştur. 1935 senesindeki yaş 
uzum sevkiyatı 33,995,756 
kilodur ve bu yüzden Bulga· 
ristana 248,455,743 leva gir
miştir. 

Yunanistandan da gerek 
merkezi Avrupa memleketle· 
rine, gerek Londra pazarına 
ve lskenderiyeye ıevk 

raç edilen yaş üzüm mikdarı, 
Bulgaristanın yaptığı üzüm ih
racatından çok fazladır. 

İzmir yaş üzümlerini sevk 
ve ihraç için bu ~ene liman
larımıza uğrıyacak ecnebi va· 
purlarının soğuk hava depo
larından istifade edilecek, ge-
lecek sene ise bu ihracat kendi 
vapurlarımızla yapılacaktır. 

•• 
Uzüm rekoltesi 

Kat'i tahmin 
15 gün sonra .. 

Üzüm rekoltesi hakkında 
şimdiden muhtelif tahminler 
vardır. Dün Türkofise müra· 
caatla . bu hususta malumat 
istedik. Türkofisin yaptığı tet
kiklere göre, buseneki üzüm 
rekoltesi, doğuşa nazaran ge
çen seneki rekolteyi bulacak 
gibidir. Fakat bu miktar, kat'i 
değildir, ancak on, on beş gün 
sonra rekolte hakkında kat'iye 
yakın bir tahmin yürütmek 
mümkün olabilecektir. 

Vali B. Fazlı Gülec , 
Menderes havzasmda 

tedkikler yapıyor 
Vali B. Fazlı Güleç,"_Küçük 

Menderes h~v1 asmdaki kaza
larda tedkıklcr yapmaktadır. 

Bugün şehrimize dönmesi muh· 
t~nı..eJ.sf ir. 

Torbalıda ____ ....... , ___ _ 
Belediye çok iyi 

çalışıyor 

Tepeköy, (Hususi) 
Jediye heyeti, başta beledi)' 
ve parti başkanı Bay Refi 

Coşkun olduğu halde son zıt. 
mantarda memleketin güzel' 

leşmesi için birçok güzel ''1' 
esaslı işlete girişmişlerdir. Be· 
lediye heyeti, bundan eve~ 
seçildiği zaman derhal büd 
çeye tahsisat koyarak bir be 
led ıye binas ı yaptırmışlardı~ 
Beled i~e ittisalindcki metru 
ve harap kabristan ile yan 
başındak i arsaları istimlak 
ederek park haliııe koymuş 

lardır. Pamuk fabrikası ittisa 
linde metruk mallar idaresin 
aid büyük bir langar dört yü 
lir~ya ~atın alınmış ve fabrik~ 
yanında pazar mahalli ittisa J 
lindeki bataklık mahal kurul 
tulmuş, biriken sular dn be· 
tondan ark yapmak suretile 
akıtılmış, memleketin havasını 
if sad eden pislikler de kaldı· 
rılmıştır. Hükumet civarınds 
fzmir Kızılay kurumuna aid 
dispanser binası yedi bin beş 
yüz liraya salın alınmıştır. Ge· 
ne hükumet civarında beledi· 
yeye aid arsa üzerinde balkırı 
da yardımile kargir bir bins 
yaptırılmış ve içersine mobil· 
ye ve radyosu alındıktan son· 
ra bina belediye meclisi ka· 
rarı ile partiye teberru edil· 
miştir. Kazımpaşa mektebi 
ittisalinde bir çocuk bahçesi 
ve oyun yeri vücude getiril· 
miş, yanıbaşındaki araziye 
beş yüz ağaç incir fidanı, me 
leket dahilinde umum yollarırı 

sağ ve soluna ağaç fidanları 

diktirilmiştir. Bu fidanlarırı 
kısmı azamı tutmuştur. 

937 senesi için tesbit edi· 
len büdçeye de TorbalınıP 

elektrik tenviratı için (5000) 
liralık elektrik tesisatı ve mo· 
tör için (3500) lira, harita ve 
ve imar planı için (5500) lira. 
itfaiye teşkilatı için 600 lirB• 
etü makinesi için (1000), sa· 
tın alınnn langarın tevsii in• 
şası için de lazım gelen tahsi· 
sat ayrılmaktadır. Sabık bele' 
diye heyetinden müdevver 
(12000) lirayı mütecaviz bir 
borç ta tamamen ödenmiştir. 

ısan' at okulund~ 
Bakaloryaya 

başlandı 
Kültür Bakanlığından gelerı 

bir emirde lzmir mıntaka San· 
at okulu talebesinin son sınıf 
bakaloryasına derhal başlan· 

ması bildirilmiş ve imtihanlars 
başlanmıştır. Talebe nazari 
derslerden imtihan edilmek' 
tedir. Fakat 16 Temmuza ka· 
dar atölye faaliyeti devam ede· 
cektir. imtihanın derhal baş· 

lamasının sebebi, Ankarads 
açılacak San'at okulları büyük 
sergisine lzmir San'at okulun· 
dan eşya ve makine yetişti· 
rilmek istenmesidir. 

Belediye cezaları 
Su şirketi işçileri, tamirat 

münasebetile şehrin bazı so· 
kaklarında açtıkları yolları, tek· 
rar iyice kapatmadıklarından 
belediyece ~irket cezalandırıl· 
mıştır. 

Yerlere tüküren yedi kişi, 
hızlı otomobil süren beş şo· 
för belediyece cezalandırılmış· 
lardır 
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ihan pazar siyasetine Orduda 
8İd meseleler Fabrikalar 
, , - . için mütahaasıs .. 

y11elmılel tıcaret odası reısi ile Alman lar yetı' t · 'l k 
l .1. hh l l . f ırı ece .• 
ngı ız mura as arı stanbula geldı lstanbul, 27 (Hususi) - Or· 

lstanbul, 27 (Hususi) - Beynelmilel Ticaret Odası reisi dumuzda, harp sanayii sınıfı 
lemenkli Van Velsing ile Almı.n ve İngiliz murahhasları ve namile, iki buçuk sene mecburi 
umi katibi bugün tayyarelerle şehrimize gelmişlerdir. hizmete tabi yeni bir ıınıf 
Misafirler, lktısat Vekaleti namına fç ticaret umum müdürü teşkil edilmektedir. 

y Mümtaz ve alakadarlar tarafından Yeşilköy tayyare iıtas· Bu sınıfın teşkilinden mak· 
nunda karıılanmışlardır. sad, ordu fabrikalarında çalış-

Van Velıing gazetecilere beyanatında: mak için mütehassıs asker ye· 
- Haıiranda Berlinde toplanacak olar. beynelmılel Ticaret tiştirmektir. 

daları konferansında görüşülmesi mukarrer cihan pazar siya· Rusya A kara 
tine ait meseler hakkında temaslarda bulunmak üzere geldik. nı~ı . ? 
Demiştir. elçılıtı 
Yarın, Ticaret Odasında bir tdplantı yapılacaktır. lstanbul, 27 ( Hususi ) -

A 
- v - J Rusyanın sabık Ankara elçisi 

vam namarasınaa Bay Karahanın, Sovyet dahi· 

ngiltere, maden sahip
lerine tazminat veriyor 

liye komiserliğine tayin edile· 
ceği ve Rusyanın Litvanya 
sefiri Karlinskinin de Ankara 
sefirliğine getirileceği söylen
mektedir. 

66 milyon 450 bin /ngiliz lirası on beş 
senede tamamen ödenmiş oalcaktır 

Kömür sergisi 
Hakkmda Yunan endüstri 

ajanı ne yazıyor 
Londra, 27 (A.A.) - Avam 

kamarasında hükumete birçok 
ıualler sorulmuştur. Bilbao 
•blukasmın müessir olup ol
nıadığı hakkındaki suale ha
riciye müst,-şarı Cranbourne; 
IOn günlerde beş İngiliz tica· 
ret gemisinin Bilbaoya gitmiş 
olmasının Eden tarafından 20 
Nisanda yapılmış olan beya· 
natı haleldar edemiyeceğini, 
ıncak bunun açık denizlerde 
Britanya ticaret gemilerinin 
lcafi bir himayeye güvenebile
celderini gösterdiğini söyle
miştir. 

Bir garb paktı hususundaki 
llıüzakerelere gelince, Cran· 
bourne alakadar memleketler 
arasında bu bapta mahrem 
konuşmalar olduğunu beyan 
etmiştir. 

Bir dünya iktısad konferan· 
•ının toplanması için de Başve· 
lcili Van Zelandın girişmiş ol· 
duğu tahkikatın neticesini 
beklemek icep etmektedir. 

Hindistan Bakanlığı müste
§an hükumetin anayasa ihtila
fını halletmek üz~re Gandinin 
teşkilini teklif ettiği hakem 
mahkemesini katiyen kabul 
edemiyeceğini söyledikten son
ra Adis · Ababada kapatılan 
Mehmed Ali ticarethanesi me· 
Selesi hakkında demiştir ki: 

-lngilterenin yaptığı teşeb
büsler üzerine ltalyan hüku
meti mezkur ticarethaneyi bü-
tün haklarını 1talyan .tebaala
rına devretmekte serbest bı
rakmağa ve bu hususta tahdit 
edici bir zaman koymamağa 
muvafakat eylemiştir. Maama-

fih bu ticarethanelerin müstah· 
demini 31 Mayısta Habeşis
tandan çıkmak mecburiyetin
dedir. 

Başvekil Baldvin de kömür 
madenleri sahiplerine tazminat 
olarak verilmesine hakem mah
kemesince karar verilen ve 
hükumetçe de kabul olunan 
66,450,000 lngiliz lirasının 15 
senede nasıl ödeneceğini an
latmış ve bu hususta yakında 
parlamentoya layiha verilece· 
ğini söylemiştir. 

Koca tepe 
DUn lngiltereye hareket etti 

lstanbul, 27 (Hususi)-fngil
tere kralının taç giyme mera· 
siminden sonra yapılacak bah
ri resmigeçide iştirak etmek 
üzere, Kocatepe muhribimiz 
bugün lngiltereye hareket et
miştir. 

Kocatepe muhribimiz, diğer 
harb gemilerimiz tarafından 
uğurlanmış ve top atılarak se
lam lanmıştır. Filonun Komu
tanı da lngiltereye gitmiştir. 

Japon tayyarecileri 
e.-Mussoıiniye· birmektü& 

vermişler 

Roma, 27 (Radyo) -Japon 
tayyarecileri, Japonyanın Roma 
sefiri, deniz ve kara ataşemi· 
literleri ile birlikte B. Musso
liniyi ziyaret etmişlerdir. 

B. Mussolini tayyarecilerin 
büyük muvaffakıyetlerini tebrik 
etmiş ve kendilerine ltalyan 
fahri tayyarecilik salahiyetini 
vermiştir. 

Japon tayyarecileri, Japon 
milletinin ltalyan milletine se· 
lamını bildiren bir mektubu 
Duçeye vermişlerdir. 

Ankara, 26 (A.A.) - Pro
ya gazetesi muhabiri ve Yu
nan endüstrisi umumi Ajanı 

B. F. Triand beynelmilel kö
mür sergisi hakkındaki intiba
larım şöyle yazmaktadır: 

"Ben bilhassa birinci dere· 
cede kıymetli mütehassıs ar· 
tistlerin elinden çıkmış olan 
serginin san'atkarane tanzimi
ne hayran oldum. Soba gibi, 
demir eşya gibi hakikatte bir 
güzelliği ... olmıyan eşyanın bu 
kadar ahenkli, hoş ve endüs
tri bir şekilde takdimi cidden 
müşkiil bir işti. Anadolunun 
göbeğinde bugün milli ekono· 
minin mühim bir unsuru ola
cak olan kömür ve onu kulla
nacak en pratik, en modern 
vasıtaları halka en geniş ve 
en salim bir yoldan tanıtan 
bir hava esiyor.,, 

B. Titulesko 
ltalya dUşmam değildir 

Belgrad, 27 (Radyo) - Sa· 
bık Romanya Hariciye Nazırı 
Bay Titulesko, Bükreşte çıkan 
Üniversel gazetesine beyanatta 
bulunmuş ve İtalya. aleyhtarı 
olduğu hakkında çıkarılan şa· 
yiaları tekzip etmiştir. 

Sir Erik Fips 
lngilterenin Paris sefirli· 

liAine tayin edildi .. 
Paris, 27 (Radyo) - Bay 

Delbos, lngiltert-nin yeni Paris 
sefiri Sir Erik Fipsi kabul et· 
miştir. 

lngiliz sefiri itimatnamesini 
vermiştir. Yann sefir, Bay Del· 
bos vesair hariciye erkanile 
birlikte Bay Lebruna itimat· 
namelerini resmen verecektir. 

---
Günlük siyasal gazete Galatasaraylılar haksız-

r--Ha~s;::a~pr R~v~ş~:1_..;;:ör-TE-M -'lığı tekzibe yelteniyorlar 
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Vaziyeti körükliyen, spor idare-
cileri ile spor muharrirleri imiş 
İstanbul, 27 (Hususi) - Ga- munu dolduran binlerce se· 

latasaraylılar, lzmirdeki maç 

hakkında yapılan neşriyatın, 

spor idarecilerile spor mubar
rirlerinin, vaziyeti körükleme· 

lerinden ileri geldiğini iddia 
etmişler ve bu hususta gaze· 
telere birer telczib mektubu 
göndermişlerdir. 

yircinin gördüğü ve derin bir 
infial ile kar~ıladığı malum 
haksızlığı tekzibe kalkışmak, 
insana hayret veren bir şeydir. 

Telgraftan anlaşıldığına gö
re, tekzib mektubu, Galata· 
saraylılar tarafından verilmiş, 
bir taraflı hareket eden hakem, 
sükütu ihtiyar etmittir, acaba 

Milisler, terkettikleri köy 
~ ve kasabaları yakıyorlar 

==~==~=====::::::::::::::::::::-::---- .. ~~~~ 
Verem karııaında ihtilalciler, elde ettikleri yeni meu~ilerl 

tahkim etmekle meıguf bulunpyorlor 
Verem, ferd kadar cemiye· 

tin de ciğerlerine düfmüı bir 
mikroptur. 

Mikrop havadadır, mikrop 
suda, mikrop elbisede, mikrop 
ağızda, tükürükte, toprakta ve 
her yerde!.. Yapdığınız muhi· 
tin içinden, dost eli ile, kar· 
deş busesile gelir ve gelirken, 
hiçbir ayak patırtısı yapmaz .. 
Korkunç sinsiliğine karşı mu· 
kavemet ve müdafaa tedbirleri, 
insan topluluğu içinde "hazin" 
denecek şekilde o kadar az, 
o kadar nafile ve biçare ki ... 

Zevç, en sevdiği zevcesine, 
ana, canından, gözünden üstün 
tuttuğu yavrusuna mikrop ve
riyor. Bilerek, bilmiyerek, ha
zan da zoruzorunal 

İzmir Belediye Meclisi, Ve
remle Mücadele Cemiyetine iki 
bin liralık bir yardım karan 
vermiş, tebrik ederim. Çok 
alicenabane bir iş yapılmış .. 
Fakat verem, böyle, bir iki 
bin, on bin liralık dava mıdır? 

Emrazısariye hastanesi ka
pısında sıraya duranların inil
tileri içinde, verem mikrobu
n1Jn bacak sürtme sesleri var
dır. Deftere yazılan ve bekli
yenlerin sayısı 200 den aşakt 
düşmüyormuş .. 200- 300 has-
ta, (biri iyileşsin veya ölecek
se ölsün de biz de girelim) 
diye bekliyorlar.. Hem de 
aramızda yaşayarak, belki de 
bir oda içinde kardeş, çoluk 
çocuk, ana vP. babalan ile 
kuc11kkucağa yatarak.. Hem 
de hiçbir tedavi görmeden, 
hiçbir mukavemet tedbiri ala
madan... Dostunuzdur, düşer 
kalkarsınız. insandır, sokakta, 
kahvehanede gezer, bulunur .. 
Ve zavallı vatandaş, bedava
dan verem satar, verem aşılar .. 

Hastaneye müracaati fayda
sız bulanlarla hastahktm anlı· 
yamıyan bedbahtlar da bunlar 
haricindedir .. Memlekette, ge
niş ölçüde bir halk muayenesi 
apılsaydı acaba ne netice alı· 
nırdı?. Buna mukabil, müca· 
dele teşkilatı, vasıta ve unsur
larımız neden ibarettir?. 

Hükumet, hükumet, hüku
met, diyoruz. Fakat öyle işler 
vardır ki, hükümetin vazife 
çerçevesine bırakıp uzaklaş· 
mak olamaz. 

Mesela, lzmirde, bir defa 
için ve vasati hesapla, onar 
kuruşluk bir iane toplansa, 
derhal 20 bin lira çıkabilir ve 
bununla bir hastane daha ku· 
rulabilir. 10 kuruşa, yüzlerce 
vatandaş ve aile kurtarmak 
gibi büyük bir saadetten ka· 
çacak kim vardır?. Kaldı ki, 
10 kuruş yerine, 10, 100, 1000 
lira vermeleri iktiza eden ve 
bu memlekette zengin olmuş, 
refaha kavuşmuş yüzlerce in· 
san da vardır. 

Veremle Mücadele Cemiyeti, 
acaba böyle bir teşebbüs ya
pamaz mı?. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Polonya 
Reisicumhuru BUkreşe 

gidecek .. 
Belgrad, 27 (Radyo) - Po· 

lonya reisicumhuru M. Moziski, 
8 Haziranda Bükreşe gide· 
cektir. 

Pariste evlenecekler 
Belgrad, 27 (Radyo)-Sabık 

lngiltere kralı Dük Dö Vind· 
sor ile madam Simpsenun 
nikah merasimi, yakında F ran
sada a ılacaktar. 

San Sebaıtien, 27 (Radyo) ... 
Generıl Mola kuvvetlerinjn 
ileri hareketi devam etmekte· 
dir. Milis kuvvetleri, terket .. 
meğe mecbur kaldıkları köy 
ve tarlaları yakmaktadırlar. 

Asi tayyarelerin faaliyeti bü· 
yüktür. Söylendiğine göre Bil· 
bao mukavemet edemiyecek 
ve General Molaya teslim 
olacaktır. 

Eybar-Duranko hattının işga· 
!inden sonra asiler Martinyayı 
da işgal etmişlerdir. 

Asiler elde ettikleri mevzi· 
leri tahkimle meşguldürler. 

Bask cumhurreisi Akiranın, 
Bilbaonun teslimini teklif etti." 
ğini ve bu talebin reddedil
di~i söyleıımektedir. 

Salamanka, 27 (Radyo) -
Biskay cephesinde Milislerin 
bıraktıkları mühimmat vesaire· 
nin tesbitine başlanmıştır. Bun· 
ların arasında 80 mitralyöz, 
2000 tüfek, 25 top ve mühim 
miktarda mühimmat vardır. 

Madrid, 27 (R&dyo) - Mü
dafaa komitesinin bugünkü 
resmi tebliğinde, ihtilalcilerin 
Madridi bombardıman etmek· 
te devam ettikleri, Milislerin, 
muhtelif cebhelerde mevzile
rini düzeltmeğe muvaffak ol
dukları ve Zazga hattını yar· 
mağa muvaffak olan düşmanın 
büyük zayiata uğradıkt bildi
rilmektedir. 

Valansiya, 27 (A.A.) -
Emin bir membadan alınan 
fakat henüz teeyyüd etmiyen 
bazı haberlere göre, Pazar gii· 
nü Gırnatada mühim hadi· 
seler cereyan etmiştir. Gene· 
neral Frankoya karşı askeri 
bir isyan başladığı zınnedil· 
mektedir. Gırnatanın birçok 
mahallelerinde tüfek sesleri 
işitilmiş bundan sonra uçan 
12 tayyare şehrin bu mahal
lesini bombardıman etmiştir. 

Londra, 27 (A,A.) - Tali 
askeri eksperler komitesi dün 
İspanyadaki ecnebi gönüllüle
rinin geri ça§'nlma meselesini 
tetkik etmiştir. 

Komitenin bütün azası geri 
çağrılma keyfiyetini prensip 
itibarile kabul etmiştir. Fakat 
bu prensibin pratik şekilde 
tatbiki pek müşküldür. 

Fransa namına general Le
long komiteye İspanyaya bir 
tahkik heyeti gönderilmesini 
teklif etmiştir. Bu heyet iki 
tarafın askeri şefleri ile temas 
ederek ecnebi gönüllülerinin 
miktarını tesbit etmiye çalışa· 
cakhr. 

Tali komitenin azalarından 
bu teklifi mensup oldukları 
hü.cumetlere bildirmeleri rica 
edilmiştir. 

Tek lif bütün alakadarlar 
memleketler tarafından kabul 
edildiği takdirde Valinsiya ve 
Burgos hükumetlerine bildiri· 
lecektir. 

Madrid, 27 (A.A.) - Asi 
topçu kuvvetleri Madrid cep· 
hesinde Cl'mhurtyetçilerin mev· 
zilerini gece yarısı bombar· 
dıman etmeğe başlamışlardır. 
Ağır cumhuriyet bataryaları 
mukabele etmiştir. 

Dün asi tayyarelerin Mad
ridi bombardıman etmeleri 
neticesinde 17 kişi ölmüş ve 
45 kişi yaralanmıştır. 

Almeria cephesinde asile
rin Sierra Lujar mıntakasında 

geri püskürtülmüotiir. 
Asturie cep~esiode ÇUQh 

huriyet topçul4n düş"'aqın 
Grade ve Pinas me\ ıiletrini 
bombardıman etmitlerdir. 

Baık cephesinde dütmll-= 
nın Ribar mıntıkasında yap• 
tığı şiddetli bir taarruza cum .. 
huriyet kıtaları muk4vcmot 
etmişlerdir. 

Asi tayyareleri cumhuriyet• 
çilerin ıevkulceyş mevzilerini 
ve Bilbaoyu bombardıman 
ederek bir kaç kitinin ölü· 
müne ıebeb olmutlardır. 

Eibarın silah fabri kaları bir 
kaç ay evel tahliye edılmiş 
olduğundan Eibar şehrini aıi· 
ler tarafından zaptı sevkul· 
ceyş noktasından, hiç bir 
ehemmiyeti haiz değildir. Çün· 
kü cu(Dhuriyet kıtalan şehrin 
arkasında evelce haıırladıitlan 
mevzilere yerleşmişlerdir. 

Salamanka, 27 (A.A.) -
Bask cephelerinde kıtalarımız 
ileri hatrekita devam ederek 
bütün Eibar sanayi havalisini 
işgal etmiıler ve üç bin esirle 
mühim miktarda harp malze
mesi almışlardır. 
Düşman ölü ve yarah , •• 

rak birçok zayiat vermiıtır. 
Kıtalarımız Villanes, Ermos, 
Malzagayı işgal etmişler ve 
dün akşam da Rio Durango
dan geçerek Durangoya 500 
metrelik bir mesafeye kadar 
ilerlemişlerdir. 

Saat 22 de kıtalanmız Mar· 
guina kapılarının önüne kadar 
ilerliyerek şehre hakim bulu· 
nan sırtlan işgal etmiılerdir. 
Bask milisleri şehri tahliye et
meden evel Eibar kibar ına
hatlelerile Eibar fabrikasını 

tahrib etmişlerdir. 
Dünkü gün zarfında kıtala· 

rımız 20 top, 500 mitralyöz 
ve iki binı mütecaviz tüfenk 
iğtinam etmişlerdir. 

Bilbao, 27 (A.A.)- Royter 
Ajansının muhabirinden: 

Son harb tarihinin kaydet· 
tiği en şiddetli hava hücum· 
larmdan biri neticesinde Bask 
hükumetinin eski merkezi olan 
Guernica şehri alevler içinde 
yanan bir harabe haline gel· 
miştir. 

Asi tayyareleri Guernicanın 
üzerine bila inkita üç buçuk 
saat bomba yağdırmışlardır. 
Şehrin ahalisinden birkaç yüz 
kişi ölmüştür. 

Guernica ahalisinin büyük 
bir kısmı düşman tayyareleri 
gökte görünür görünmez yer 
altında yapılmış hususi sıtı· 
naklara iltica ederken birkaç 
yüz kişi de şaşkın bir halde 
kırlara doğru kaçmağa başla· 
mışlardır. 

Eski Bask parlamentosu ile 
önündeki asırdide meşe mu· 

- Sona 6 ıncı salıiJet/11 -

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi-1356 

isan 15 Sefer 16 

NiSAN 

i 28 7 

Çar§llmba 

yaptaldarı bir turruz tidcletle 111-mıiı..lllİI __ _. _ _. .. 



g:fa4 ............................................ ANADOLU 
--------------------- 28/4 931 Satıı kooperatifleri 

Yedi incir satış 
kooperatifi kuruldu 

Romada ne konuştular- T urgudlu 

Üzüm satış koo;eratif [eri de 1 S 
gün sonra teşekkül edecek 

Bıçağını karnına 
saplamış! 

Beşaret sokağında oturan 
Feyzullah oğlu Hamdi, elinde 
bir kaıtatura, sokaklarda nara 
atarak dolaşırken bekçi tara· 
fından göı ülmüi ve kasaturası 
alınmıştır. Hamdi, bekçinin bu 
hareketine fena halde içerle
miş, bu defa da caketinin ce
binden bir bıçak çıkarmış, bu
nu hızla kendi karnına sapla
mıştır. Hamdi derhal hastaneye 
kaldmlmıştır. 

G. Göring, İtalyada hususi suret
te seyahatine devam ediyor 

memleketimizde de koopcra• 
tifleşmiye doğru gidilecektir. 

Boma, 27 (Raı1ro} - General 
Göring ile refikası lıogüu Roma-
dan aynlmı,Iar. ltalyanm muhtelif 
şehirlerine giderek serahutlerine 
hususi sur~tte devam eylenıi~Indir. 

Gt:ncral Göring iJe B. ııu~,.,O· 
lini nraSJn<la vaki müzakereler içio 
hiçbir resmi tebliğ çıkmamıvtır. 

Maahaza, İı;pan)a ıneFt>leleri lıak
kıuda k.onuşulcluğu ve hu ho&u&ta 

tam bir mutabakat hasıl olduğu 
ıöyleoiyor. 

Alakadar mehafil, B. Mussoli· 
ııin eyhilden sonra Berline gidece· 
ği söyleniyor. 

fncir satış kooperatifleri 
resmen teşkil edilmiştir. Üzüm 
•atış kooperatifleri de on beş 
2üne kadar resmen teşekkül 
edecektir. Üzüm satış koope· 
ratifleri teşkilatı için yapıl· 
makta olan tetkikler sona er· 
mek üzeredir. Tetkikat neti
cesinde bir rapor hazırlana
rak İktısat Vekaletine gön
derilecektir. Onun için nere· 
lerde üzüm satış kooperatif· 
leri teşkil edileceği şimdiden 

İncir tarım satış kooperatif· 
lerinin reimen teşekkül etti
ğini yukarıda yazmıştık. Hep
sinin de genel kurul toplantı· 
lan 16 Mayısa kadar bitmiş 
olacak, yönetim kurulları se· 
çilecektir. incir satış koopera
tifleri şu suretle teşekkül et
miştir: 

T ürki.ve - Irak 

5 numaralı incir Satış koo
peratifi ortakları, 6 numaralı 

Germencik, 7 numaralı Erbeyli, 

Ayakkabı hırsızı 

Merkez otelinde yatan Ha
san oğlu Mehmed Ali, aynı 

otelde kalan Kamil oğlu Ali 
Rızanın odasından iki çift 
kadın ayakkabısı çaldığından 
yakalanmıştır. 

Atatürk, B. Naci-şerefine 
bir çay ziyafeti verdiler 

belli değildir. 

Satış kooperatifine kredi 
kooperatifi ortakları kanunen 
dahil olrnağa mecburdurlar. 
Fakat satış kooperatifine or
tak olanlar, kredi kooperatif· 
lerine ortak olmağa mecbur 

· 8 numaralı Karapınar, 9 nu
maralı Umurlu, 10 numaralı 

· Köşk, 11 numaralı Ôdemiş
tedir. 

Usta hırsız 
Nusret oğlu Mehrned adın· 

da bir hırsız, Çukurçeşmede 

oturan Mustafa oğlu Kemalin 
evine, ev sahibi bulunmadığı 
bir sırada girmeğe muvaffak 
olmuş ve sandıkta bulun.an 33 
lira parayı çalmıştır. Hırsız, 

bir müddet sonra yakalan
mıştır. 

Başbakanımız da Anadolu Kulü
bünde bir yemek zivaf eti verdi 

değildirler. 

Satlş kooperatiflerinin, ken
di ortaklarından dört kişiden 
mürekkep bir yönetim kurul
ları ve üç kişilik birer hakem 
kurulları bulunacaktır. incir ve 
üzüm satış kooperatifleri te
şekkül ettikten sonra İzmirde 

Üzüm Satış kooperatifleri· 
nin dört tane olacağı kuvvetle 
söyleniyor. 

Üzüm Satış kooperatifleri de 
nihayet 10-15 gün içinde te· 
şek kül edecektir. Teşkilata 
memur üzüm kurumu müdürü 
B. Hdkkı Veral namına B. 
Salah Cuhruk ve Muhib faali
yetlerine devam etmektedir. 

bir (Ege tarım satış koopera· Yeni Adam 
tifleri birliği) kurulacaktır. Bu 
birlikleri, umum müdürile da· 173 iincü sayısı çıktı. Bu 
imi kontrolörlerini İktısad Ve- sayı ile Hamid anketine baş· 
kaleti tayin edecektir. lıyor. Bundan başka lsmail 

Hakkınııı talebeyi iğrendiren 
Her ortak istihsal ettiği kitablar, ilim kafası böyle ye-

mahsulünü tamamen ortağı tişmez, artist kimdir? başlıklı 
olduğu satış kooperatifine makaleleri, H. Avni, H. Bozok, 
teslim edecek, mukabilinde 

Adnan Cemilin yazıları, kitap 
yüzde 70-80 raddesinde avrrns haberleri ve t"!nkitler var. 
para alacak, bu mallar, her 
kooperatifin yerinde tesis ede· Pamuk ve yapağı istiyorlar 

____ llLJI __ _ 

Arablar 
Vergi vermemek ıçm 

köyU terkettiler 
Kudüs, 26 (A.A.) - Man· 

dater makamlarının Tabariyye 
civarında kain Hillin Arab 
köyüne 133 İngiliz liralık bir 
nakdi ceza kesmeleri üzerine 
köy balkı köylerini terke ka· 
rar vermiş vı..: bu kararı fili
yet mevkiine çıkarmıştır. 

Köydr. ancak bir kaç ihti· 
yar ile bir kaç kadın kal
mıştır. ceği depolarına konacaktır. Belçikada mühim bir firma 

Birlik mal istedikçe kalite memleketimizden mühim mik- Fuarda paviyon inşaatı 
ve kantiteye göre depolardan tarda pamuk ve Fransada bir Fuarda paviyon inşaatı faa-
gönderilecek ve birlik bu firma yün ve yapağı satın al- liyeti başlamıştır. Vilayet pavi· 
malları ortaklar nam ve hesa- mak istediklerini şehrimiz Tür- yonu inşa edilmektedir. İş 
bına işletecek ve sevkedip kofis müdürlüğüne bildirmiş- bankası paviyonunu inşa ede-
satacaktır. Mahsul yılı bitince lerdir. Türkofis müdiirlüğü, cek mühendisler de lstanbul-
her ortağın hesabı görülecek, bu müracaatlarla alakadar ol- dan şehrimize gelmişlerdir. 
aldığı avanstan mütebaki his· muştur. Bankanın yaptıracağı büyük 
sesi ne ise nakden kendisine Şehir meclisi paviyonun inşasına yakında 
verilecektir. Böyl~ce dahil ve Şehir meclisi, bugün saat başlanacaktır. Fuardaki bü-
hariçteki mutavassıtların ... ka· 16•30 da belediyede toplana- yük yolun beton blokajına 

- h ll 1 . cak, masraf bütçesinin müte- başlanmıştır. zancı musta sı arın cep erın· 
de kalacaktır. baki kısmının müzakeresile F l k b d"ll uara ge ece mü a ı ere 

- Başı 1 inci sahi/edg -
hergün çok geniş, çok seri 
adımlarla ilerlediğini görmekle 
Tiirkiyenin ve Türk milletinin 
büyük bir saadet duymakta 
olduğunu size samimi olarak 
temin edebilirim. 

Beynelmilel sahada ihraz et
tiği güzide mevki icabı temin 
ve tarsini uğrunda diğer dost 
devletlerle mesai teşriki saha
sındaki yer ve kendisine te· 
rettüp eden vazifenin ehem
miyeti dcrkardır. Bu önemli 
dava yolunda hepimizin sarf. 
ettiği mesainin peyderpey se
merelerini iktitaf edeceğimizi 
düşünmekle hakiki bir zevk 
duyuyor ve ufukta her gün Ja
ha kuvvetle beliren Garbi As
ya ailesi rneveddetinin şark 
memleketleri ve ensali atiye 
için müreffeh ve mes'ud bir 
atinin başlangıcı olacağına 
kani bulunuyorum. 

Kadehimi Irak kralı Majeste 
Birinci Gazi şerefine ref ve 
kardeş Irak milleti necibesinin 
daima mütezayid görmek iste
diğimiz teali ve refahına ve 
zatı devletlerinin de saadet ve 
sıhhatine içmekle büyük bir 
şeref ve saadet duyuyorum. 

1 rak Hariciye Veziri de şu 
nutukla mukabelede bulun
muştur: 

-Vekil Hazretleri; 
"' meşgul olacaktır. uzürn ve incir müstahsılla· kolaylıkla vize verilmesi için Kardeş bir memleket Ha-
h k Meclis, bugün mesaisini bi· 

rı, Ü iimetimizin satış koope- Hariciye Vekaleti nezdinde riciye Veziri sıfatile şahsıma 
'fi k 1 k tiremezse Perşembe veya Cu· ratı eri teş i i ararım sevinç- teşebbüste bulunulmuştur. karşı ibraz buyurulan tevP.c-

1 k 1 S 
ma günü bir toplantı daha 

e arşı arnışlardır. atış koo- İtalyadan 7 inci İzmir en- cühlere arzı şükran ederim. 
fi b 

yapacaktır. 
perati eri irliğinin azami mu- ternasyonel fuarına gelec~k Tarih ve kardeşlik bağlarile 
vaffakıyeti için birliğin bütün İstinaf etmişler ziyaretçilerle teşhir için geti- memleketimin bağlı bulundu-
muamelatı her türlü rüsum ve Paris, 27 (Radyo) - Bay rilecek eşya navlun!arında ital- ğu muhterem Türkiye cumhu-
tekaliften muaf tutulmuştur. Dolarokun avukatı, Bay Bre· yan demiryolları idaresince riyetinin merkezinde kendimi 

Üzümcülük ve meyvecilik telin kararını istinaf etmiştir. % 30 tenzilat yap1lacağı Ro- bulmakla büyük bir bahtiyar-
Kaliforniya da tamamen koo- Diğer maznunlar da aynı şe· ma büyük elçiliğimizden fuar lık hissediyorum. Ve bu bah-

deş Türkiyeye olan samimi 
duygusunu izhara vesatet etti· 
ğimdcn dolayı bir kat daha 
artıyor. Zatı devletlerinin bu-

yurdukları gibi tarih ve coğrafi 
amiller dolayısile Türkiye ile 
alakasını idrak eden memle
ketimiz muhterem kardeş 

memlekeketin geniş terakki 
ve teali hatvelerini birer birer 
derin bir alaka ile takib edi
yor. Ve bunun semerelerini 
müşahede ctemekle sevinç 
duyuyor. 

Yakın şarkta ve beynelmi· 
lel hayatta sulhu selameti ide· 
al olarak tanıyan memleke
tim Türkiye cumhuriyetinin 
bu gaye uğrundaki mesaisini 
nazarı takdir ve hürmetic:ta
kib etmiş ve zatı devletleri
nin işaret buyurdukları gibi 
bu hususta kendi hissesine 
isabet edecek mesaiyi ifaya 
daima azimkar bulunmuştur. 
Ve bulunacaktır. 

Bu duygular ile kadehimi 
Türkiyenin ulu reisicumhuru 
Ekselans Atatürktin şerefine 
fef ve kardeş Türk milleti 
necibesinin daima mütezayit 
görmek istediğimiz teali ve 
refahına ve muhterem Başve

kil Ekselans İoönünün ve zatı 
devletlerinin saadet ve sıhha

tine İçmekle büyük bir şeref 
ve saadet duyuyorum. 

Prens Mihail 
Taç giyme merasiminde 
babasını temsil edecek 
Bükreş, 27 (Radyo) - Ve· 

liahd prens Mihail, altıncı 

Corcun taç giyme merasimin· 
de babası kral Karolu temsil 
edecektir. Maamafih - evvela 
Varşovaya giderek Bay Mo
zoskiye iadei ziyarette buluna· 
caktır . 

Atatürk heykeli 
kavuşuyor .• 

TurgudJu 

(Anadolu) 
Turgudlu b 

diyesi, ge 
sene büyük 

firniz Atatü 
lzmir kurtu 
şunu kon 

Bag Cevdet tuklarr yer 
Öktem bir ır&ides' 

yapmıştı. Bu senede istir&y 
daki fstiklal meydanında'. ~ 
tiınlak ettiği birçok şer 

tve güzel bir yerde mem 
ketimizin şükran ve sevgi~ 
nin ebedi bir tezahürü olm' 

üzere Atatürkün heykelı] 
yükseltmek için bütçeye ta 
sisatını koymuştur. 

Bu defa Atatürkiin Ma 
sada yapılacak heykeli iç~ 

getirilmiş olan Türk sanat 
karlarından Zeynel Akkoç, v~ 
\imiz doktor l ay Lütfi Kıt 
darın tavsiyesi Üzerine Tu~ 
gudluya gelerek belediye iM 

temas etmiş ve yeri göreret 
beyenmiştir. Heykeltraşla, şiJ 
diki halde projesini yapıf 
göndermek üzere mutabık k' 
lınmıştır. Proje ait olduğl 
makamca tasdik kılındıktari 
sonra heykelin hazırlığına baş 
!anacak, bu suretle Turgudlu 
bağrında en büyük Türküd 
heykelini taşımak gibi bir sa 
adete nail olacaktır. Belediy~ 
meclisimizin ve bilhassa gen~ 
ve feal belediye reisimizi1 
bu husustaki isabetli teşe~J 
büs ve muvaffakıyetlerini tak 
dir ederiz. 

Londra otobüs
çülerinin grevi 

Londra, 27 (Radyo) - Oto· 
büs müstahdemleri ile patron· 
lar arasındaki müzakereler 
henüz bir netice vermemiştir· 

Bugiin Mesai Bakanlığında 
müzakerelere yeniden başla· 
nacaktır. Bakanın tavassuhl 
ile ihtilafın halledileceği tah· 
min edilmektedir. 

Londra 27 (Radyo) - Mü· 
nakalat Bakanı, bugün oto· 
büs ve nakliyat amelesi sen· 
dikasını ziyaret etmiştir. 

Denize düştü, faka 
kurtarıldı 

Dün gece saat 21 raddele· 
rinde, pejmürde bir kıyafetle 
Birinci kordonda dolaşan hü· 
viycti meçhul bir adam, de
nize düşmiiş ise de gelen ge· 
çenler tarafından görülmüş ve 
derhal kurtarılarak Memleket 
hastanesine sevkedilmiştir. peratifleşmiştir. Yavaş yavaş kilde hareket etmişlerdir. komitesine bildirilmiştir. tiyarlığım memleketimin kar-
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ler yerlerdi. 

Fakat bu2ün Doktor Bilz 
meydanda yoktu. Daha doğ· 
rusu, madmazel Gizelin oda· 
sından Ploçla birlikte çıkıp 
Ploçun dairesine geçtiğini 
ıörenler, doktorun henüz çık
tıkını görmemiş idiler. 

Doktor Bilz, el ve ayakla· 
nndan kelepçelerle bağlı ol
duğu halde, sağlam iplerle de 
üzerine yatırılmış oldu~u ka· 
napeye bağlanmış idi. 

Ploç kocaman purosunun 
at~şini, doktorun vücudunun 
rasgele taraflarına yapıştır· 

Nakleden : F. Ş. Benliof lu 

makta ve bu suretle işkenceye 
devam etmekte idi. 

Bütün gün ne bir lokma 
yiyecek yemiş ve ne de bir 
damla su içmişti. 

Acıkmış ve susamış bulu
nuyordu. Bir taraftarı açlık 

ve susuzluğun ıstırabları, diğer 
taraftan da yanıkların ı.cısı 
altında, doktor delirecek bir 
hale gelmişti. 

Ploç, doktorun çektiği ıs· 

tırab ve acıları görüyor ve 
anlıyordu. 

Ploç, akşam yemeğini kendi 
dairesinde yedilcten sonra, 

gene doktorun yanına girdi ve: mucibince bütün anahtarları, 
- Azizim Bilz, bu sabahki anlıyorsun ya, bütün anahtar· 

yumruğuma, vücudunda yap· ları bana teslim edecektir. 
tığım küçük yanık yaralarına Anlıyorsun değil mi? 
rağmen hala mükemmel bir Biraz daha sab1r .. Bir 5aat 
adam vaziyetini muhafaza edi- sonra, sen ve ben, yani iki-
yorsun. Cidden sağlam bün- miz de Gizelin, bu güzel kızın 
yen varmış. Betonarmeden odasına geçeceğiz. Ve ben 
yapılmış bir adamsın sevgili arzın görmediği en zevkli bir 
doktorum. Seni o kadar sevi- zifaf gecesini seyretmek fırsa-
yorum ki, on parmağımın da tını sana bahşedeceğim! 
seni boğmak hususunda kul· Bu bir saat, kaba latifeler, 
!anılması arzusunu şiddetle kinayeler, vakit vakit işkence-
hissetmekten kendimi alamı- )erle geçti. 
yorum. Vücudun kadar ruhun Nihayet Alfreda geldi; Vi· 
da kuvvetli! Yamam adamsın konta: 
vesselam!. 

Dedi ve çirkin bir kahkaha 
ile güldii, ve sözüne <levam 
etti: 

- Bir saat daha vakit var. 
Bir saat sonra miir~bbiyc 

Alfreda ge-lecek ve yenı emir 

- Kurnandan Hazretleri, 
dedi, rnadmuel Gizdin gün
düz hizmetleri yapılıııışt r. Bii· 
tün kapılar kapadılrnıştır. Ar· 
zu btıyurulursa tetkik ve teftiş 
buyur ahi lirsiniz!. 

Ploç, homurdanır ıibi: 

- İstersem teftiş ederim. 
Dedi ve iri kadının uzattığı 

anahtarları aldı. 

Ploç, artık kimseye emniyet 
edemiyordu. Bunun için ilk 
iş olarak kapılann iyi kapa· 
tılıp kapatılmadığını teftiş et
mek oldu. 

Kapılar mükemmel surette 
kapatılmış idi. 

Vikont tekrar doktorun ya· 
nına döndü, evvela kanapeye 
bağlı ipleri çözdü, ayaklarında· 
ki kelepçeleri açtıktan sonra, 
doktora: 

- Haydi .. Vadimi yerme 
getiriyorum. Ne, anlamıyor 

musun yoksa'? Haydi, ayağa 

kalk ve ylirii! Sana söylüyo
rum. Bir Trolveş sözünü geri 
almaz. Doğruca Gizelin oda
sına, marş! 

Dedi. 

Vikont, hala kanape üze· 
rinde yatmakta olan doktoru 
sırtladı. 

Doktor, hiçbir ses çıkarma· 
dı; o, vaziyetin dehşetini bili· 
yordu; fakat onda .. büyük bir 
ümid vardı. Gardiyan Breş· 
veçin firar planı! 

Gardiyan acaba şu anda ne 
yapıyordu? 

Vikont, geçtikleri odada, 
doktoru da elinden çekerek 
bir kütüpanenin önüne gitti, 
en kalın ve büyük kitablardan 
üç tanesini birer birer aldı, 
dördüncü kitabı da çekti ve 
hemen geri fırladı. 

Bu anda kütüpa•e olduğu 
gibi hareket etti; bir mihver 
üzerinde odanın içine do&-ru 
açıldı ve bir kapı meydana 
çıktı. 

- Seıırı var -

s 
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Halkevi ~~sim Eşrefpaşa cinayeti maz .. 
Sergısı I 

Ressamlarımızın bu seneki nun arı mahkemede 
sergisi diğer senelere nisbetle l•nce ~·~-

~aha zengin ve daha olgun 
bir manzara arzediyor. KerniT 
yet bakımından yekOn oldukça 
kabarık. Keyfiyet noktasına 
gelince~ her eser üzerinde ayrı 
fikir yürütmeğe maalesef im
kan bulamadık. Sergiyi umu· 
mi bir görüşle tetkik etmek 
ve fikirlerimizi açıkça söylemek 
isteriz: Resimlerin bir çoğu 
fikir ve ilhamı tabiattan almış, 
daha doğrusu tabiatı aynen 
ifade edebilmiş. Bu elbette ki 
bir muvaffakıyettir. Bu resimleri 
önünde saatlerce durmak zev
kine kanamıyoruz. Fakat bir 
kısım eserlerden de hiç bir şey 
anlamadığımı itiraf etmeliyim. 
Mesela ressam Ali Avninin 
Kadri Atamal portresi bana 
hiç bir şey söylemiyor. Bir 
yığın boya ve renk. Ne uzak
tan ve ne yakından bu resmin 
zevkine ermek imkanını bula
madım. Realizm benim san'at 
telakkime daha yumuşak ve 
daha munis geliyor. Bu itibarla 
Celal Uzelin resimlerini çok 
beQ-eniyorum. Atatürk portre
sindeki o dinamik bakış ne 
kuvvetli bir tesir taşıyor. Bu 
eserin herkes tarafından beğe
nilmesi ve küşat günü hemen 
satılması da bunu isbat etmi· 
yor mu? Celali en çok Kemal 
Şakir portresinde takdir ettik. 
Üstadın mütefekkir ve biraz 
mağmum siması ne kuvvetli 
bir iç ifadesidir. Rahmi Bala
banın portresinde de aynı 
kuvvetli tesiri bulduk. Köy 
gecesi, diyebilirim ki bunların 
hepsinden güzeldir. Mavi ar
moni, ay ışığında bir köy so
kağı, bir köylü kız bakraçla 
su taşıyor.. Süje ne kadar sa
mimi ve ne kadar cana yakın. 
Burada her fırça ve renk köyü 

Mehmed, mahkemede abuk 
sabuk sözler söyledi 

ve köylüyü hatırlatıyor. 
Büyük deniz tablosunda 

ressam büsbütün başka bir 
tarz kullanmış. Bu tabiatı kuv
vetli bir görüş .ve kavrayış 
nümunesidir. Kayalardaki ser· 
best çalışış, bulutlardaki renk 
ve muvman ile çok giizel bir 
ahenk teşkil ediyor .. Yamanlar 
tablosu ise natürizmin tam bir 
karşılığıdır. Bu resim muhak
kak ki san'atkann en çok 
muvaffak olduğu eserlerden 
biridir. 

~ Kadri Atamal kendi saha-
sında, başka bir yoldan yürü
mektedir. Bu san'atkarın çok 
kuvvetli eserleri arasında rea
liteye temas etmiş pek az nokta 

(görüyorum. Daha doğrusu onda 
tabiatı değiştirmeğe karşı fazla 
bir temayül var. Bununla be
raber liman puşadı ve Natür
mortları zevkle seyredilebili
yor. Kadrinin portre ve desen
l«frİni daha kuvvetli buldum. 
Bilhassa tayyare afişi gözü 
alacak bir güzellik taşıyor. 
Hamid portresi ise ressamın 
en muvaffak eserlerinden sayılır. 

Rıza Bediz yağlı boya iki 
resme1 mukabil bir hayli afiş 

(ve dekoratif eser teşhir edi
yor .. Rıza Bedizi bu sahada 
takdir etmemek imkansız. Afiş 
tekniğinin bütün incelik!erini, 
kompozisyon ve renk tezatla-

Halkevi köşesi 
Bugün saat 17 de Halk der

saneleri ve 18,30 da da sos· 
yal yardım komite toplantı-

Eşref paşada kahveci Kadri 
ve Remziyi öldürmekle maz
nun İnce Mehmed ile arka
daşlarının muhakemelerine 
Ağırcezada devam edilmiştir. 
Bu celsede şahid sıfatile din
lenen hapisane gardiyanı Bay 
Emrullah demiştir ki: 

- Bu maznun lrıce Meh· 
med, hapisanedeki mahkum 
ve mevkuflara ötedenberi 
hücum ve onları rahatsız eder. 
Onun için kendisini hapisa
nede ayrı bir yerde tutuyoruz. 

Sonra şahid kasap B. Azi· 
zin Seferihisar mahkemesi va
sıtasile istinabe sur eti le alın
mış olan ifadesi okunmuştur. 
Bu ifadede maznun İnce Meh
medin tabancasını bir koyun 
mukabilinde kendisile değiş
tirmek isteyip istemediği hak
kında malumatı bulunmadığı 
bildiriliyordu. İnce Mehmed, 
mahkeme salonunda bazı deli 
hareketleri yapmağa başladı. 
Jandarmaya dokunur gibi 
oldu ve: 

- Hadjse . esnasında kulla
nılan iki tabanca da benimdi 

' dayım Ali, zorla birisini aldı, 
esasen Kadri ve Remzi beni 
öldüreceklerdi. Siz benim 
yerimde olsa idiniz ne yapar
dınız? Burası adalet yeridir, 
benim hakkımı siz arayınız 
Bay reis .. 

Demiştir. İnce Mehmed, 
daha bazı abuksabuk söy
lenmiş, neticede mahkeme 
heyeti, vak' ayı t>saslı surette 
görmüş olan şahid Yaver, 
kömürcü Rıfkı, garson Tahsin, 
kasap Cemal, Hediye, Ahmed 

ve manav Cemil ile bazı po
lislerin dinlenmelerine karar 
vermiş, mııhakemeyi başka 

bir güne talik etmiştir. .......... ~ .......... 
rını en güzel bir şekilde onda 
bulabiliriz. Bu itibarla Rıza 
bir Afişör ve Desinatördür. 
Bu yolda kendisinden daha 
kuvvetli adımlar bekleriz. 

Nazmi Çeklinin natürmort
ları güze-ldir. Yalnız kompo
zisyona daha çok dikkat ve 
riayet etmelidir. Nazmi sergide 
hayli eser teşhir edenler ara
sında gösterilebilir. Büyük bir 
dikkatle ve gayet ince işlen
miş manzaraları çok canlıdır. 
Ragıb Erdemin nt'tÜrmortları 

diğer resimlerine nazaran daha 
güzel.. San'atını yalnız bu sa
haya tevcih etmesi daha mu
vafık olur kanaatindeyim. 

Kasım B'oyar da en çok na
türmort üzerinde ısrar ediyor. 
Karpuz levhası hakikaten gü· 
zeldir. 

İlhaminin kayıkları çok temiz 
renklerle yapılmış. Cezve ve 
sigara paketleri muvaffak olun
muş eserlerdendir. 

Hamidin Cengiz kompozis
yonu güzel bir eserdir. Yalnız 
renksizlik gibi bir zafı vardır. 
Çalışırsa bu kusurunu da ber
taraf edeceği muhakkaktır. 
Hamid san'at arayan bir genç
tir. Muvaffak olacağmda şüphe 
etmiyorum. 

Ressamları bu güzel sergiyi 
vücude getirmeğe muvaffak 
olduklarından dolayı ayrı ayrı 

tebrik eder, ve bize bu bedii 
dersi her sene tekrar etmele-

Eczacı B. Meh
medin katili -----... ---Tekrar muhakeme 

ediliyor. 
lkincikordonda eski fuar sa· 

hasında eczacı B. Mchmedi 
öldürmekle maznun Talib oğ
lu Arifin muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde nakzen devam edilmiş

tir. Nakz kararı mucibince 
geçen celsede maznunun As
liyecezada bir kız kaçırma va
kasından mahkum edilib edil-
mcdıği sorulmuştu. Asliycceza 
mahkemesinden gelen cevab 
dünkü celsede okunmuştur. 

Bunda Arifin, kadm kaçır
mak suçundan iki ay yirmi 
gün hapse mahkum olduğu 
bildirilmekte idi. Müddeiumu-
mi muavini B. Şevki, maznu
nun mahkumiyetini, değiştire
cek yeni bir vaziyet mevcud 
olmadığını söyliyerek eskisi 
gibi on beş sene ağır hapse 
mahkumiyetini istemiştir. Ve
rese vekili mahkemeye gel
memi§ti, maznun Arif te mü
dafaasını serdedeceğini söyle
miş ve müdafaa için muhake
me 10 Mayısa bırakılmıştır. 

Muhtar Hü-
seyinin katili --·· ..... ····---Aiırcezada 

mahkum oldu .. 
Narlıdere köyünde muhtar 

Bay Hüseyini öldürmekle maz
nun İhsan ve Hasanla bunları 
suça teşvik etmekle maznun 
Bayan Zebranın şehrimiz ağır 
ceza mahkemesinde muhake-
meleri sona ermiştir. Maznun 

İhsanın, Türk ceza kanununun 
448 inci maddesi mucibince 
tayin edilen on beş sene hapis 
cezası, yaşının küçüklüğü ve 
adi tahrik nazarı dikkate ah-
narak altı sene üç ay ağır 
hapsine ve maktulün veresesine 
800 lira ölüm tazminatı verme-
sine karar verilmiş, Hasan 
yardım suçundan sekiz ay hap
se mahkum edilmiştir. 

Bayan Zehranın hadisede 
alakası bulunduğu muhakeme 
neticesinde anlaşılamadığından 
beraetine karar verilmiştiştir. 

Yeni şarbon 
aşısının 

Menemende tatbi
katına baş landı 

Ziraat Vekaleti baytari la
boratuvarında yeni keşfedilen 
şarbon aşısını İzmirin bazı 
yerlerindeki hayvanlara tatbik 
için Ziraat Vekaleti baytari 
hıfzıssıhha seksiyonu şefi B. 
Muzaffer Bekman ile müte
hassıs iki zatın şehrimize gel
diğini ve Menemene gidece
ğini yazmıştık. Baytari heyet 
Menemene gitmiş, Musabey, 
Çavuş köyü ve Çiğli köyle
rindeki hayvanlara yeni şar· 
bon aşısını tatbik etmişlerdir. 
Bilahare Kuşadasına giderek 
Selçuk nahiyesi hayvanlarına da 

Terbiye içinde fantazi: 

Dayak 
Rauf inan 

Geçende bir cadde kadar 
işlek bir sokaktan geçiyordum. 
Bir cadde kadar işlek bir so
kak. Amma o gün çok ses
sizdi. 

B rden başımın üstünde, 
sanki havada, bir patırdıdır 
koptu, küt, pat, pat, küt.. 
Şu birkaç ayoır kendisinden 

çok bahsedilen bir cürmümeş
huda rastladım sandım. Niha
yet şu gazetelerde okuya oku
ya bitiremediğim ve benim 
için nazari kalan bir meselr
n·n tatbikatını gözümle göre
cektim. Havadaki şehri de 
görmek için gözün ayrı bir 
tertibatı yoksa da başın hıına 
müsaitliği var. Başımı kc 1 lır
dun, çevirdim. Demi:1 be~ altı 
adım önce geçtiğim yerin ii~

tündeki balkonda bir ha:ı sec
cade kollarından asılmış. Izban
dud -bu kelime düşüncelerim i n 

diline ilk defa geliyordu· evet 
ızbandud gibi iki kol koca
man bir sopa ile halının sa
ğına soluna geliştirip duruyor. 
Çıkan ses biçare halının bo
ğuk feryatları. Acıdım. Bir an 
halı kafamda şahıslanmıştı. Şu 
insanlar ne zebani şeyler. Şu 
zavallı halı onların elinden 
neler çekiyor. Ayaklarının al
tında zamanlarca sessiz, şika
yetsiz, yatar, üstelik bir de 
dayak yer. 

İnsan oğlu bul Kainatın en 
istibdatçı mahluku, vurur, dö
ver, kırar, yırtar, keser, par· 
çalar, öldürür. Herşey ona 
boyun eğmek mecburiyetinde. 

Tam bu düşünce içinde, 
karşımda bir ses yüksek fakat 
kısa bağırdı. "Pamukatıcı!!!,, 

Karşımdaki bu pamukatıcı 
ile üstteki bu sopa atıcı ka
famda birleştiler, kaynaştılar. 

Hatta pamukatıcının omuzun· 
daki kirişten bizim Pski elleri 
öpülen hocaların falakasma 
da aklım gitti. Onlar da da
yakatıcı idiler. 

Evet pamukatıcıl. Sopaatıcı! 
Dayakatıcıl. 

Artık kafamda düşünceler 
şu pamukatıcının tokmağından, 

şu sopaatıcının sopasından, 

dayak atıcının deyneğinden 
daha kuvvetli bir hızla akıp 
gidiyordu. 

Amma şu pamukatıcının 

tokmağı ötekilerin aletlerinden 
başka ve hayırlı bir iş görü
yor diyordum. O, bir biribi
ne yapışmış, sertleşmiş, katı

laşmış, çirkinleşmiş, hulasa 
hayır kalmamış pamuk küme
sinin içine bir girdi mi, pa
muk yeni bir hayat kazanıyor, 
seriliyor, serpiliyor, gelişiyor, 
kabarıyor. Rüzgar gibi, dalga 
gibi, hava gibi, stratos bulut
ları gibi birşey oluveriyor. Pa· 
muk gibi yumuşak, pamuk 
gibi beyaz, ne hoş; pamuk 
gibi oluyor. Amma pamukatı
cmın sayesinde!.. Onun sihirli, 
mukaddes tokmağı ve kirişi 
sayesinde .. 

Pamukatıcı gözümde bam
başka bir mana aldı. İşliyen 
düşüncelerim onu remizleştirdi. 
Pamukatıcı sayesinde biçare 
halıya sopaatıcı kollar da dü
şüncelerimin mahkemesinde be· 
raet kazandılar, hatta değer
lendiler. Ya! o sopalar, o ha
lıyı o nazenin, güzel halıyı 
bütün günahlarından kurtara
caklar. O sopayı y;ye yiye 
o da silkilecek, serpilecek, 
onun da tüyleri kabaracak, 
renkleri parlaklaşacak. Bütün 
dü" ümleri erine gerine bir 

Sayfa 5 llaıı. 

lzmir itfaiyesi 
tekemmül ettirilmiştir 

İtfaiye mensabları bir arada, itfaiye müdürü B. lbrahim 
Günay ve bir it/ aiye makinesi 

lzmir itfaiyesi, son zamanda~ mamen önlemeğe muvr''ak 
hakikaten mükemmel bir mü- olmuş sayılabilir. 

essese haline gelmiştir. Muh- İtfaiye merkez binası önün-
telif modern tesisatla takviye de güzel bir park vücude ge-
edilen İtfaiye, şehirdeki yan- · 
gınların her vakit için önüne tirilmiş, itfaiye mensupları için 
geçmek imkanını bulabilmek- musiki ve dil krusları açılmış, 
tedir. Arazozları, yüksek bi- umumi malumatla mücehhez 
nalara çıkabilmek için tahlis olmaları temin edilmiştir. Bü-

merdivenleri, ateş alan ecza tün bu mühim işlerin başarıl· 

için söndürme tertibatı ve her masında muvaffakıyeti görülen 
türlü modern vesaitile itfaiye, İtfaiye müdürü B. fbrahim 
İzmirde yangın tehlikesini ta- Günayı takdir ederiz. 

rahat nefes alacak, ne bir ta
ne güve yumurtası, ne bir 
katra rütubct, ne bir zerre 
toz, tertemiz, ak pak bir halı 

olacak. 
Bütün günahlarından silin

miş süpürülmüş, bütün hata
larından sıyrılmış, tıpkı bir 
papazın önünde günah çıkart
mış gibi!.. 

Pamuğu, pamuk, halıyı halı 
yapan şu mubarek dayak ha
kikaten cennetten çıkmış. 

Düşüncelerim durmuyor, akı
yor, ananın, babanın, hocafen
dinin veya muallim beyin eline 
geçiyor, şu cennetten çıkmış 

dayak, bakalım orada daha 
ne hayırlı işler yapıyor. 

Hayal bu ya!. Kanadlanır 
ve uçar. Onu kim göklerden 
indirebilir, kim yerlere kon
durabilir, kanadını kim kese
bilir?. Benim de düşüncelerim 
hayallendi, hayallerim hava
lanı. Şu cennetten çıkan mu
barek dayak hazretleri!. 

"Dayak,, der dt.!mez aklı!'Ila 
kelimenin anası, babası, kar
deşleri de geldi, ikizi olduğu 
eşi de geldi. İsmine layık bir 
manası, boyuna göre elle, değ
nekle, sopa, baston, demir çu
buk. ... İlah ile hayvanlara, in
sanlara tatbik edilen bir mu· 
amele ise, bir manası da ga
liba, ağır bir duvarın veya 
başka bir cismin altındaki şey 
kaldırıldığı zaman o kaldırılan 
şeyin yerine o ağır şeyi tut
mak için konan kalın direğe, 

sütuna, iskeleye de deniyor. 
Yani " Dayak ,, lan lllesned 
manasına gelen dayak. Her 
halde dedelerimiz şu el, değ
nek veya • sopa ile atılan da
yakta da böyle bir mesnedlik 

görmüşler de ondan ona da 
dayak demişler. 

Evet, cennetten çıkan dayak 
hazretlerini düşündükçe hayal· 
lerim havalandı. Ananın, ba
banın, hocafendinin, muallim 
heyin elinde hallacın tokmağı 
ve kirişi gibi çocuğu geliştiren, 
güzelleştiren, seren, serpen, 
kabartan, yumuşatan, yetiş
tiren, olgunlaştıran sihirli ve 
mübarek bir nesne oldu. Da
ha başkalarının elinde de şu 
halıyı temizliyen kolların elin
deki sopa gibi insanların bü
tün kusurlarını, huysuzluklarını, 
günahlarını, suçlarmı şu ha
lının tozu gibi döken mukad
des bir tılısım oldu. 

O kadar mı yal 

Bunlar olunca daha neler 
olmadı neler! 

İnsanlar öyle geli~di, öyle 
güz~lleşti, öyle iyileşti, öyle 

doğrulaştı, öyle olgunlaştı, 
öyle erdi ki, en başta hapi

saneler boşaldı. Ardından 

mahkemeler... İşsizlik bir çır· 
pıda bütiin avukatları sardı. 

Sinir hastaları, ruh hastaları 
kalmadı. Adını duymadığımız, 
bilmediğimiz asabi adı veri
len birçok hastalıkların çiçek, 
kolera, veba gibi kökü kesi· 
lecek oldu. Birçok hastane· 
le.- kapandı, doktorların işine 
de dokundu. Derken tahdidi 
teslihat komisyonuna hiç lü
zum kalmadığından boğazlar 
komisyonu gibi omm da tas
fiyesine girildi. 

Dünya süt liman, her taraf 
cennet, biz de cennetmekan 
olduk. 

c~nnetten çıkan şu muba. 
rek dayak hazretleri sayesinde. 
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Meçhul koraan, hem dilber Venedik kızına, hem~ 
de Venedik Dokaıına birer mektub 'g6ndermiıti. 

Bu güt:demetini sana, denizlerden, ölümlerden 
aşarak getirdim. Sakın onu fırlahp atma! Bu
nun için hayabmı üç defa tehlikeye koydum •• 

- 2 -
Dünkü kumın lıuldsası: 

Gemisinin yelkenleri bile kırını· 
aı olan ve Me~hul Koraan adını 

lqıyan bir kahraman tilreıni,tir. 

Adriya\ikte. Akdeniz ve Adalarde· 
Dİiiinde hiç iz vermeden dola~ıyor. 
Ona aid rivayetler, Veoedik.te, Yu· 
mn ve Türk adalannda, Atinada, 
İltaobulda duyuluyor. Kendisi aynı 
samanda bir kahramandır. • Bir bahar sabahı Venedik. Do· 
bu (Dogu) prenı Antoni Jüetinya· 
nı, earayın çalııma odasında topçu 
yaabaıı Ventoriya ile, Meçhul Kor· 
Mm konuıayor. Yüzbaıı. Meçhul 
Konanın bir gece evel, liman önü
ne kadar geldiğini eöylilyor. Doka 
•eabileoiyor. Konanın mabadı hak· 
kınd• yöabaıımn ( ikrini ıoruyor; 
o da: 

- Dayınızın kızı Sinorita Ki· 
yara de Rivayı eeviyor. 

Deyince, Doka "çıldırdın )Dl 

een yflzhaıı diye bağırıyor .. ,. 

-Hayır efendimiz, çıldırma
dım, bu bir hakikattir ... 
Dokanın yüzü sapsarı ol

muştu.. Kalbi şiddetle çarpı
yordu .. Zabit ona doğru eğildi: 

- Haşmetpenah -dedi- çok 
müteessirsiniz. Sonra arzederim. 

- Hayır, hayır, derhal her 
şeyi söyle!. 

- Meçhul Korsan, dün ge· 
ce liman önüne geldikten sonra, 
gemiden bir kayık indirildi ve 
bu le ayık, üç kişi ile beraber, 
bütün süratile Venediğin deniz 
sokaklarından dayınızın sara
yının önüne gitti. 

- Sonra, çabuk anlat, de· 
lireceğiml 

- Saray, bir kale kadar 
muhafazalı olmakla beraber, 
kapının içinden çıkan biri, 
Sinoritanın odasına kadar gitti. 

Doka acı bir kahkaha attı: 

- Yok -dedi· yok, sen, 
aklını bozmuşsun yüzbaşı!. Bu 
kadarı da bir vahime, bir ka
bus ve buhran eseridir .. 

Yuzbaşı başını salladı: 
- Maalesef haşmetmeap, 

öyle değil.. Keşki ben deli 
veya hasta olsaydım da söy
lediklerim birer hakikat olma
saydı.. Çünkü mesele bu_ ka
darla da kalmıyor .. 

Doka kendini topladı. Yüz· 
başıya doğru yürüdü: 

- Demek ki daha var? 
- Hem de neler devletlim!. 

Sinorita sabahleyin yatağından 
kalktığJ zaman, penceresinin 
dışarısında bir demet çiçek ve 
çiçeğin içinde bir küçük mek
tub buldu. Ve onda şu satır

lar vardı: 
"Hayalimde taşıdığım güzel 

Riva! 
Bu gül demetini, sana de

nizler, ölümler aşarak getirdim. 
Onu atma!.. . Hayatımı üç defa 
bunun için tehlikeye attım.,, 

imza da malum: 
Meçhul Korsan!. 
Doka, sendeler gibi oldu: 
- Fakat bu söylediklerin 

doğru değilse, cesedini bir 
saat sonra Venediğin köprü
leri altından geçerken göre
celder. 

- Tek sözde yanlışım yok
tur başmetpenah!.. 

Doka ellerini arkasında ka· 

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

baştanbaşa kaplıyan şark 
halısının üstünde ağır ağır 

dolaşıyordu. 
Dişlerinin arasından: 
- Onu yakalamak, şerefi

m in, aile namusumun borcu 
olmuştur. Mutlaka ve mutlaka 
yakalıyacağım onu.. Hem 
de, sehpasını, Kiyoranın pen· 
ceresinin dibinde kuracağım. 

Diye mırıldandı. Sonra yüz
başıya döndü: 

- Daha başka? 
- Evet efendimiz, daha 

mühimmi de var!. 
- Bundan daha mühim ne 

olabilir ki yüzbaşı? 
Yüzbaşı, elini tebine soktu, 

bir mektup çıkardı: 
- işte efendimiz, bir mek

tup ki, de\ letlime doğrudan 
doğruy.t Meçhul Korsandan 
geliyor ... 

Doka, elini uzatmakta te
reddüd eder gibi oldu: 

- Mektup hal.. Bana bile 
hitab etmeğe kalkıyor serseri 
öyle mi? 

- Evet efendimiz!. Üç 
meçhul korsan, gemilerine dö
nerken, limanın gece bekçile
rinden birini ansızın yakalayıp 
elini, kolunu, ağızını bağla

mışlar, kendisine bu mektubu 
vermişler. O adamı isticvap 
ettim. Üç korsanın konuştuğu 
dil, Türkçe imiş. Bazen Yu
nanca da görüşüyorlarmış. 

- İtalyanca bilmiyorlar mı 
imiş? 

- Biliyorlarmış. Bekçi iç
lerinden birinin nazara dikka
tini celbettiğini söylüyor. Bu, 
gayet güzel, şimdiye kadar 
eşi görülmemiş bir delikanlı 
imiş. Aynı zamanda zeki ve 
cüretkar gözüküyormuş. Diğer 
iki korsan, ona çok hürmet 
ediyorlarmış. 

Doka: 
- Yeter -diye bağırdı- bu, 

belki de Meçhul Korsanın ta 
kendisidir. Ve şu halde Ve
nediği ayaklandıran herif de 
bir Türktür. 

Mektubu açtı, baktı: 

Tem iz bir kağıda, gayet 
güzel bir yazı ile yazılmıştı ve 
ifade de en müşkülpesend bir 
Venediklinin ifadesi kadar 
düzgündü. Süratle okumağa 

başladı: 

"Haşmetmeab!. 
Dayınızın kızı Sinorita Ki

yara de Rivayı, yalnız sizin 
değil, hiç bir erkek kalbinin 
anlayıp tamyamıyacağı bir aşk· 
la seviyorum. içinde yaşadığım 
mavi, uçsuz, bucaksız den•zler 
ve yıldızlı geceler, bu aşkın 
kudretini bilirler.. Rüzgarlar 
Adriyatikten V enediğe doğru 
eserken onun şarkısını söylü
yorum .. 

Denizlerin kahramanı, Sujo· 
nun eri bir genç sıfatile, onunla 
evlenmek istiyor, elimi uzatı· 
yorum. Hatırlamanızı rica ede
rim ki. aşkım, donanmalarınız 
ve ordularınızın çok üstünde 
bir kuvvettir. Denizlerde yaşı
yan asil bir korsanım. Dayı· 

istemeniz, içimde gerek zatı 
haşmetanenize, gerekse Vene
diğe karşı taşıdığım sevgi ve 
hürmeti kırabilir. O takdirde 
rol, kılıca kalacaktır. Benim 
kılıcım ise, tasavvur ettiğiniz
den çok tehlikelidir. Bilhassa 
delice seven bir aşık elinde, 
iyi bir kılıç, bir ordu kadar 
iş görür .. 

Cevabımı, kendi vasıtala· 
rımla aldıracağım. Olmadığı 
takdirde, hattı hareketinize 
bakarak cevabınızı anlıyacağım. 

Adriyatik denizinin temiz 
ufuklarından, kızıl gemi kap
tanının gönderdiği selamı ka
bul et muhterem ve haşmetli 

Doka!. 
Meçhul Korsan!.,, 

Doka tahtına oturdu, dalğın 
dalgın mektuba bakıyordu. 
Hiç bir şey söylemeğe mecali 
yoktu. Yüzbaşı: 

- Haşmetpenah -dedi· pen-
cereyi açayım mı? 

Doka başı ile işaret etti: 
- Aç!... 
iki dakika kadar sessiz, ha

reketsiz kaldı. Darbe çok ağır
dı, pervasızlık bu kadar olur
du. Bu Türk korsam, ne küs
tah şey olmahydı ki, kendisine 
mektup gönderiyordu!. 

Birdenbire yerinden fırladı, 
mektubu avuçlarının içinde bu
ruşturdu: 

- Yüzbaşı -dedi- sana çok 
güveniyorum. F edakalık, sada
kat ve zekam bu uğurda kul
lanacaksın. Bu haydud, mut
laka tcpclenmelidir. Onun ateş 
kırmızısı gemisi, cehennemin 
dibine gönderilmeli, fakat ken
disi bana sağ olarak getiril· 
lmelidir. Bak, mektubunun ke
narında bir asalet damgası da 
var. Fakat ne olduğu belli 
değil! .. 

Sonra.... Evet sonra ..... Sin
yorita Kiyaranın izdivacı dıt 
tacil edilmelidir. Nişanhşı Dük 
Fraçeskoyu bul, bu arzumu 
söyle!.. .. 

- S11nu var -

Selcuk 
' Nahiye müdürüne 

iıten el çektirildi 
Selçuk, (Hususi) - Nahiye

miz müdürü Bay ihsana vila· 
yet makamınca görülen lüzum 
üzerine işten el çektirilmiştir. 
Asarıatika memuru Bay Hay
dar da idareye aid 45 lirayı 

zimmetine geçirdiği iddiasile 
vazifeden uzaklaştırılmıştır. 

Masrafı tamamen köy büd
çesinden tediye edilmek su· 
retile bir asri hamam inşaası 

takarrür etmiş ve malzemesi 
hazırlanmıştır. Önümüzdeki 
Çarşamba günü ilçebayımız 

hazır olduğu halde temelatma 
merasimi yapılacaktır. 

Karı koca tat çalmıtlar 
Halil oğlu Fethi ile karısı 

Emine, yeni müzayide Bedes· 
teninin arkasında bulunan ve 
Mustafa ile Hasana aid alan 
mozayik taşlarını çalmışlar ve 

Milli küme 

Terk .. Y ugoılau dostluğu - ... 

Başvekilimiz Parti Gru
bunda izc. hat verdi 

-~~~-....~.~~~ -- -
ve hakemleri.. ismet ln6nünün verdiği beyanat, Grubda 

Bag Esad 
Milli küme maçları Türkiye 

fudbolunun ideal bir şekle 
girmesi noktai nazarından hiç 
şüphe yoktur ki çok faydalı 
olmuştur. 

lzmir, Ankara ve lstanb1Jlda 
yapılan maçlardaki seyirci re
korlarım tetkik edecek olursak 
bunu daha kolayca da anlıya· 
bilirız. 

Daha pek yakın bir zamana 
kadar mahdud bir seyirci küt
lesi tarafından seyredilen lzmir 
maçları bugün fevkalade bir 
alaka görmekte ve çok nadir 
zamanlarda bile tamamile dol
duğunu göremediğimiz stad
yom, bugün maçlar münase
bP.tile lzmirin spor sever hal
kına kifayet etmemektedir. 

Türk futbolunun terakkisi 
yolunda en büyük bir hatve 
olarak atılan milli küme mü
sabakalarında oyuncuların ge
rek ferd ve gerekse takım iti
barile mükemmel bir disiplin 
tahtında bir makine intizamile 
idare edildiğini ve eski nizam
sız, şahsi gayelere müteveccih 
kulüpçülük ve idareciliğin dev
let elile kökünden kaldırıldı
ğını görerek büyük bir mem
nuniyet duyduğumuzu söyle
mekle beraber bizde şimdiye 
kadar kangran olmuş bir ya
ranın bu yeni teşkilata r11ğmen 
maalesef bili kanamakta oldu
ğunu da ilave etmek İcab 

eder. Bu da (hakem) derdidir. 
Birbuçuk saat canını dişine 

takarak uğraşan, didinen yir
mi iki memleket gencinin mu
kadderatını en küçük bir işa
retile tayin edecek olan bir 
kimsenin kulüpcülük, memle
ketcilik hislerini bir tarafa 
bırakarak vicdanile hareket 
etmesi gerektir. 

Hakem: cins, mezheb, mil
liyet, memleket tefrik etmiyen 
bir sporcu olmalıdır. 

Dürüst hareket etmiyerek 
oyunları tarafgirane idare eden 
hakemleri, hakem olarak değil, 
bilakis bu işi kendisine san'at 
edinmiş bir vasıta, ve ergeç 
gülünç bir mevkie düşecek 
olan bir zavallı olarak kabul 
eylemek icabeder. 

Yeni spor teşkilitımızm bu 
tip kimseleri ilk i ş olarak ko· 
medya sahnesinden bir an evel 
uzaklaştırması ve gençliği de 
böyle ellerden kurtarması la
zımdır. 

Bir sporcu iç in sarfettiği 

gayretin randımanını almak ka
dar kendisine zevk veren, teş
vik vesilesi teşkil eden bir 
hadise olamıyacağı gibi spor
culuğa sığmıyacak vesilelerle 
hakettiği bir galibiyeti elinden 
almak kadar da onu inkisara 
sevkedecek, bedbiniye sürük
liyecek bır darbe lac: avvur 
olunamaz. 
Eğer spora karşı halkı.nızm 

gösterdiği alikayı kırmamak 

sürekli alkıılarla karftlonmıftır 
- Başı 1 inci sag/ada -

usları ve matbuatı ve büyük 

Yugoslav milleti tarafından 

Türkiyeye ve Başvekilinin şah· 
sına karşı gösterilen geniı 

muhabbet ve samimi dostluk 
tezahüratı Parti grubunda 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Meb 'uslar Balkan Antantı 
idtalinin yüksek kıymetini ve 

bunun mühim istinatlarından 

başlıca biri olan Yugoslavya -
Türkiye arasındaki sarsılmaz 
dostluğu tebarüz ettirmişlerdir. 

ismet f nönü Bulgaristan pa-

yitahtında Majeste kral ve 
hükumeti tarafından ıördük

leri dostane kabulü ve Balkanda 
sulh fikrinin ve iyi komşuluk 
münasebetlerinin yeni bir te .. 
rakki gösterdiğini kaydetmiştir, 

Parti grubu bunu büyük 
memnuniyetle karşılamıştır. 

Ankara, 27 ( Hususi ) -
Başbakanımız ismet İnönü, bu 
gün toplanan Parti grupunda, 
Yugoslavya seyahati hakkında 
beyanatta bulunmuş, Türk-Yu
goslav dostluğunun, sarsılmaz 
bir halde bulunduğunu söyle· 
miş ve şiddetle alkışlanmıştır. 

Milisler terkettikleri köy 
ve kasabaları yalc~yorlar 
ihtilalciler, elde ettikleri yeni mevzileri 
tahkim etmekle meşgul bulunuyorlar .. 
- Başı 3 ncü sahifede -

cize kabilinden olarak sapsağ
lam durmaktadırlar. Bina ile 
ağaç bombaların ve alevlerin 
tesirinden kurtulmuşlardır. Fa
kat şehir bir yığın taş ve top
raktan ibaret kalmıştır. Yıkı
lan evler hemen bütün sokak
ları tıkamıştır. 

Valansiya. 27 (A.A.) - De
niz ve Hava Nezareti şu teb· 
liği neşremiştir: 

"Akdeniz sahillerini kontrol 
etmeğe memur ecnebi gemi
leri Londra komitesinin koy· 
duğu kaidelere riayet etme· 
mektedirler. Bu kaidelere göre, 
kontrol sahilde asgari on 
millik bir mesafede yapılacak 
ve ademi müdahale itilafna
mesini imza etmiyen millet
lerin bayrağını taşıyan gemi
lere teşmil edilmiyecektir. 

22 Nisanda bir Alman ge
misi bir lspanyol vapurunu 
aradığı haber alınmıştır. 

Londra, 27 (A.A.) - Res
mi mahf ellere göre lngiltere 
hükumetinin Salamankaya ve
recek protesto notası lngilte
renin kara suları hududunun 
sahile altı değil üç millik bir 
mesafede bulunduğu hakkın
daki prensibini muhafaza et
mekte olduğunu hatırlatacak
tır. Halbuki üç millik mesafe 
haricinde asi gemileri Hams
terley ve Stanbroce isimlerin· 
deki lngiliz vapurlarını sor
guya çekmişlerdir. Ve gene 
bu mesafe haricinde bir .. asi 
bahkçı gemisi Mmc. Gregor 
vapuruna ateş etmiştir. İngi· 

memek istiyorsak kendi sine
sind~n yetiştirdiği gençlerinin 
hakettiği galibiyet ve mağ
lubiyeti vicdani bir şekilde 
üleştirecek hakemler intihabının 
şart olduğunu da düşünmek· 
liğimiz lazımdır. Göz göre gö
re yapılan haksızlıklara ne 
oyuncu, ne idareci, ve ne de 
seyirci tahammül edebilir! 

Netice itibarile hakemlerce 
bilinmesi İcab eden ş11dur ki; 
Milli küme maçlarının yapıl
masındaki maksad, beheme
hal, her ne pahasına olursa 
olsun şu veya bu şehir takı
mının kazanması değil, nor
mal şartlar ve dürüst hakem
ler idaresinde oynanacak maç· 
larla Tiirk futbolünün kazan
ması ve terakki etmesidir. 

Jiz harb gemileri ticaret ge
milerinin açık denizde himaye 
edilmesi hakkındaki lngiliz 
siyasetine tevfikan müdahale
ye mecbur olmuşlardır. 

Londra, 27 (A.A) - Royter 
Ajansının aldığı bir habere 
göre, Bilbao üzerine yürü
mekte olan Nasyonalistler Du
rango ve Eiban on kilometre 
geçmişlerdir. Basklar darma
dağınık bir hale kaçmaktadır. 
Nasyonalistler T ernel cephe
sinde de bazı muvaffakıyetler 
elde etmişlerdir. Diğer taraftan 
Madridi de bütün gece şid
detli topçu ateşine tutmuş
lardır. 

Cebelüttarık, 27 (A.A.) -
Greothope ismindeki lngiliz 
yük gemisi portakal yüklü 
olduğu halde Anverse gitmek 
üzere Ccbelüttarıktan ayrıldık
tan sonra ~si balıkçı gemiler 
tarafından tevkif edilerek Ce
belüttarıka dönmeğe icbar 
edilmiştir. 

Belçikanın bugünkiJ 
vaziyeti 

Brüksel, 27 (A.A.) - Reks 
lideri Nisuve Staat gazetesin
de yazdığı bir makalede Bel
çikanın bitaraflığı hakkındaki 
lngiliz-F ransız beyannamesini 
tasvip ve hükumeti de mu· 
vaffakıyetinden dolayı tebrik 
ettikten sonra diyor ki: 

"Belçikanın bugüngü vazi
yeti milletin büyiik bir ekse
riyetinin isteğine uymaktadır. 
Eski müttefiklerimize karşı olan 
vaziyetimizi hafifletmeden Al· 
manya ile olan münasebetle
rimizi artık iyileştirmek imka
nını elde etmiş oluyoruz. Son· 
ra Belçika harici siyasetinin 
bugünkü yeni veçhesi Hollan· 
da ile sıkı askeri ve siyasi 
ve iktısadi teşriki mesai tesisi 
ümidlerini de artırmaktadır. 
Belçika ile Hollandanın bir 
aşkeri b1ok teşkil edecekleri 
açıktır. lngiliz bahriyesi Bel
çika ve Hollandanın deniz 
yollarını himaye edecek ve 
B~lçika ile Hollanda da in· 
gilterenin Avrupadaki liman
larını koruyacaktır. 

Kont Ciano 
Bugün Tirana gidiyor 
'Roma, 27 (Radyo) - Kont 

Ciano yarın tayyare ile Tira· 
na hareket edecektir. 

Bu seyahat üç sün •üre-
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Paris, 27 (Dadyo) - Paris 1 Ha 1 kap 1 na r K u maş F b . k Londra, 27 (A.A.) - Siya
si müşahidler döminyonlardan 
bazılarının Belçikaya verilen 
lngiliz • Fransız beyannamesi 
hakkında her halde itirazlar 
serdedeceklerini bildirmekte· 
dirler. Döminyonlar İngiliz· 
Fransız mütekabil yardım p2k· 
tının olduğu gibi muhafaza 
edildiğini ve bu pakt ile Av
rupada bilfıil tehlikeli bir ta
ahhüd altına girişilmiş oldu
ğunu ileri sürmektedirler. 

borsasında tahvilat ve esham 1 a r 1 a s 1 
muamelelerinde gayritabiilik ---~·• .----

Sureti umumiyPde zanne
dildiğine göre, hükumet Ptan· 
sız-lngiliz itilafını aşağıdaki 
delillerle müdafaa edecektir: 

1 - 1935 senesindeki Do· 
minyonlar konferansı İngilte
renin Ren hududunun muha
fazasile şiddetle alakadar ol
duğunu kc:.bul etmiştir. Bu 
hııdudun emniyeti Fransız-fn
giliz itilafile zıman altına alın· 
mıştır. 

2 - İtilaf Lokarno paktını 
imza eden diğer devletlere de 
açıktır. 

Zannedildiğine göre, domin
yonlar neticede Fransız-lngiliz 
itilafının İngiltere harici siya· 
setinin başlıca unsurlarından 
biri olduğunu, memleketi doğ· 
rudan doğruya alakadar etti
ğini fakat imparatorluğu me
suliyet altına koymadığını ka
bul edeceklerdir. 

vardır. Satışa çıkarılan esham 
pekçoktur. Fransız bankası es
hamı mühim bir tenezzül gös· 
termiştir. 

Almanya 
Berlin, 27 (Radyo) - Res· 

mi mehafile göre, Eden-Van 
Zeland mülakatına büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Maa-
mafih Almanya-Belçika nez· 
dinde yeni hiçbir teşebbüste 
bulunmıyacak ve böyle bir 
teşebbüsün Brükseldcn g-"lr:ı~· 
sine intizar ~dt>c " ' ,tir. 
----- ......... = ----

Düzeltme 
Dünkü gazetemizin yedinci 

sahifesinin beşinci sütununda 
(lzmir sicilli ticaret memurlu
ğundan) serlevhalı ilanda 7 
numaralı mağazada keresteci· 
lik yapan Seniye Keresticinin 
ismi yanlışlıkla Deniye olarak 
çıkmıştır. Düzeltiriz. 

MEVSİM DOLAYJSlLE YENi ÇIKARIJ,A~ Kl'l\fA~LAR 

Satı~ yerleri. Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
y • Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR oğlu 

Japon tayyaresi Blumberg -
Roma, 27 (A.A.) - Allah ltalyaya gidiyor 

Rüzgarı tayyaresinin rakipleri Belgrad, 27 (Radyo) - Al-
şerefine Japon sefaretinde manya Hariciye Nazırı Fon 
verilen ziyafette bir nutuk Nöraht 4 Mayısta, Alman or· 
· ad <l h m" t duları baş kumandanı Mare-
ır e en ava ı1s e.~arı ge-
neral Valle ltalyanın yakında şal Blumherg de Mayıs orta-

b. R · T k f · t t " larında Romayı ziyaret ede-
ır oma· o yo se erı er ı p 

d .. · . b f b' k ceklerdir. e ecegını ve u sc ere ır aç 
itatyan lilosımun iştirak ede- Sava nehri taşıyor 
ceğini söylemiştir. Belgrad, 27 (Radyo) - Sa-

General İtalya hükumetinin va nehri taşmak iizeredir. Her 
Roma ile Tokyo arasında bir tarafta feyezan tehlikeleri baş 
hava servisini ihdas etmek göstermiştir. Pagodinada sular 
tasavvurunda buluhdunu ilave deıniryolunu tahrip ettiğinden 
etmiştir. bura ile münakalat kesilmiştir. 

• 
NEOl{ALMINA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş 

ağrıları, Artritizm 
. .. "'" ; .. . . . ~ " ... . . . . . 

ve 

Macar Harbiye Na- /zmir Komutanlığı ilanları Emlak ve Eytam Bankasından: 
zırı Viyayana geldi lzmir Müstahkem mevki safın alma komisyonundan: 

Viyana, 27 (A.A.) - Ma· 1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 30,000 H. iŞ. 
1145 

GC\yrimenkul Müzayede tarihi icra dosya No. 

car Harbiye Nazırı General ila 100,000 metre çamaşırlık bez kapalı zarfla alı-
Reodenin resmi bir ziyarette nacaktır. · 
bulunmak üzere Berlinden bu- 2 - Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
raya gelmesine int;zar edil· istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko-
mektedir. misyonuna gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktan 1950 liradır. General Çarşamba gunu 
Burgenlandda ryapılacak olan 4 - ihalesi 4 151 937 sah günü saat 15 tedir. 
askeri manevralarda haztr bu- 5 - Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında kayıdh ol· 

malan ~art olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
lunacak ve akşam Başvekil ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
Şuşnig tarafından Belvedere vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
sarayında verilecek olan bir saatinden en geç bir saat evvel Ankara M.M.V. satın 
gala kabul resmine iştirak alma komisyonuna vermeleri. 18 23 28 2 1193 
edecektir. İzmir Müstahkem mevki sahn alma komisyonundan: 
Pari Suvarın yaz- 1 - Beher çiftine biçilen ederi 460 kuruş olan 10000 çift 

erat kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
dıkları. 2 - Şartnamesini 230 almak ve örneklerini görmek isti-

Paris, 27 (A.A.) - Ana· yenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma komis-
dolu Ajansının hususi muha- yonuna müracaat etmeleri. 
biri bildiriyor: 3 - ilk teminat miktarı 3450 liradır. 

Paris Soir gazetesi yazdığı 4 ihalesi 4 151 937 sah günü saat 11 dedir, 
bir makalede Türkiye büyük 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasın~a kayıdlı ol-

B 5 d malan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
elçisi · ua Davazın Ça· ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
nakkale muharipleri'e meçhul vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
asker abidesi önünde yapılan saatinden en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
merasimde bulunmasını civan· komisyonuna vermeleri. 18 23 28 2 1194 
mert bir hareket saymakta, 1 b l D ft d 1 "" d 
Türkün yüksek ve emsalsiz Stan 0 e er ar ıgın an 
yaradılışını gösteren bir takım Beyoğlunda eski Caddeikebir yeni istiklal caddesinin en 
harb menkıbel~ri naklederek işlek ve şerefli bir yerinde köşe başında evvelce Galatasaray 
demektedir ki: polis merkezi olarak kullanılan 277 numaralı kargir bina ile 

" Türkler ve Fransızlar har· altındaki dükkanlar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile 
bin erkekçe at]atalan bir buh· 60000 altmış bin lira muhammen bedel üzerinden 3 /5/ 937 
ran olduğunu ve bunun karşı· pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile satılacaktır. İs· 
lıkh sevgi ve saygıyı azaltma· teklilerin 4500 liralık teminat mektuplarile teklifnamelerini sÖ· 
masa gerektiğini anlamışlardır. zü geçen günde saat 14 de kadar Defterdarlık binasında Milli 

Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına ver-
M ontrö konferansı m'!leri. 18 22 26 30 209611190 
Tekrar başhyacak mı? /1 

Bütün dünyaca tanınmış Cenıvr,::~ 27 ( Radyo ) -
Fransa, Nah'At.,18~şanın Fran
sız mektepleri içu.ı..iu ".!DİŞ ol· 
duğu teminata müteiil.i lia ... ~ö
rünmektedir. Bu sebeple f~"n· 1 
sız murahhası Bay (Deteşan)ı;.,ı-~· 

ROYAL 
yarın Montröye gitmesi ve ao yazı ve hesap ma· 
konferansın tekrar başlaP'lası kinelerinin muh-
ihtimali vardır. telif modelleri gel-

B. Leon Blufll miştir. 
Kabinesinin rnevkii Ege mmtakası 

tehlikelidir acentası Peştemal-
Belgrad, 27 (Radyo)- Vre- cılarda 77-79 Nu-

me gazetesinin istihbaratına marada Siemnes 
göre, Fransa Mebusan Meclj. f~~rikaları mlimes 
sinde çıkan ihtilaflar dolayısile, sıh. 
Leon Blum kabinesi cidditeh- M. TEVFiK BAYKENT 

· ektedir. 1 

Tele. 
3332 ,, 

lzmirde ikinci Süleymaniye mahallesi Eşrefpaşa Mısırlı 3/5/1937 3717526 
caddesinde 43 No. lı hane 

596 İımirde Bayraklıda Sünbül sokağında 3 No. hane 
599 lzmirde Karantinada eski Avram Paskal, yeni Mangal· 

tepe sokağında 14 No. lı hane • 
854 fzmirde Karantinada Dumlupınar sokağında 1 No. ev 
769 İzmirde Esnaf şeyhi mahallesinin İstanköy sokağında 

41 No. 1ı: hane • 
136 fzmirde Göztepe Şakir bey sokağında 11, 13, 15 No.lı 

maa müştemilat hane 
841 fzmirde Mesudiye mahallesinde ikinci kordon cadde· 

sinde 468 eski 196/10 No. lı hane 
782 lzmirde ikinci Süleymaniye mahallesinin Mısırlı cadde· 

sinde 20 No. lı ev 
505 lzmirde Güzelyalı Şaban zade sokağında 17, 15 tai 

No. lı hane 
393 İzmirde Büyük tuhafiyecilerde 27 No. Iı mağaza 
706 İzmirde Selaheddin oğlu mahallesinde Müezzin zade 

sokağinda 50 No. · Iı hane 
843 lzmirde Güzelyalı Muhtar Osman sokağında 9 No. hane 
814 İzmirde Karşıyakada Bakariye mahallesinin yeni soka-

ğında 2 eski, 2 yeni No. lı dükkan 
129 İzmirde Göztepe tramvay caddesinde 615 No. hane 
846 İzmir<le Karataş tramvay caddesinde 430 No. hane 
733 lzmirde Fatih mahallesinin Değirmendağı sokağında 

57 No. lı hane 
831 İzmirde Birinci Sultaniye mahallesinin Eşrefp'!ışa sem· 

tinde Havai sokağında 18,20 No. lı hane 
1083 İzmirde Karşıyaka Donanmacı mahallesinin Fadıl bey 

sokağında 12 taj No. lı hane 
1150 lzmirde Karşıyakada Alaybey mahallesinin Selamet so· 

kağında 28 eski 30 yeni No. lı hane 

5/5/1937 
7/5/ 1937 

10/5/1937 
111511937 

11/5/ 1937 

12/5/1937 

13/5/1937 

19/5/ 1937 

19/5/1937 
19/ 5/1q37 

20/5/ 1937 
20/5/1937 

2115/1937 
21/5/1937 
22/5/1937 

22/5/ 1937 

31 /5/ 1937 

31 /5/1937 

37/1568 
37/1602 

37/3044 
37/1750 

37/102& 

37/652(} 

37/1815 

37/1443 

37/1286 
37/1727 

37/8017 
37/2089 

37/1019 
37/8031 
37/8007 

37/8011 

37/3583 

37/7':J72 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller hizalarında gösterilen tarihlerde icra dairesi içinde yapıla
cak açık artırma ile satılacaktır. Alıcılar isterlerse; Bankamızca bu gayrimenkullere konula:.ak 
kıymetin yüzde ellisine kadar umumi şartlarımız daircsind~ ikraz yapılabilir. 1304 

Foça Malmüdürlüğünderı: 
Tahmin K. 

Mevkii Sokağı Cinsi No. Lira K. Müştemilatı Sahibi evveli 
E. Foça Cephane Hane ve Bila 1250 00 Hane yağhane Yunanlı fabrikacı 

Fatih S. Yaehane yıkığı Yakomi 
Yukarda evsafı yazıh gayri menkul kapalı zarf usulile satı şa çıkarılarak ihale olan 14/4/ 

937 tarihinde talip zuhur etmediğinden ihalenin bir ay müdcL:tle pazarlığa bırakılmışhr. Ta· 
liplerin Foça Malmüdürlüğüne müracaatları. Satış sırf gayri m·ı badil bonosu iledir. 1300 .................... , .................. --=..=---~~----~--·~ 

Zayi Gazi C:.1lvar1nda 

Afyon Orta mektebinden lzmir sağlık Evi 
1928 senesinde almış oldu- Müessis ve Müdürü 
ğum şahadetnamemi zayi et· Dr. Operatö r Milat Baran 
tim. Yen isini alacağımdan es· Y cniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 
kisini hükmü yoktur. asri tecbizah fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu-

lzmirde 8 inci işletme em· lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
rinde şube 81 de 15179 Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 

sicil No. lı Halil Hilmi arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 
Yalçın Er 



..... Sayf" 8 ANADOLU ---------------------- 28141931:.. F r ate ili S p er c 0 *' 11111111111111111111ııı1111111mıı111111111111111111111111111111111ııı111111111 ııı 1111111111ııı111111ııı1111ıı111111ıııııı11111111111111111ıır11111ıı11 tı. 
Vapur Acentası __ Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri 

ROY AL NEDERLAND 
KUMPANYASI -

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

SiS "GANYMEDES" va- _ = 
puru 20Mayıs1937 de bek- - H~mcdlö Nl\lı~lhlet rc§)lfilFc§)lf' -
lenmekte olup AMSTERDAM, ~~ V ~ -

~~;~;:~~:ü~~2~RG ~Sıhhat J Eczahan esi 
LfNIEN KUMPANYASININ :: . .: _, 

SiS "GUNBORG,, vapuru 
30 Nisan 937 de limanımıza 

gelerek ROTTERDAM, HAM 
BURG, GDYNIA ve SKAN
DlNA VIA limanlarına yükle- , 
yecek. 

M/S "ERLAND" ınotörü 
28 Mayıs 937 de beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITiME RU· 
MEN KUMPANYASININ 
SiS "SUÇEAVA,. vapuru 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
!)aha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 
............................. 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"GRODNO" vapuru B ni

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük aJa-
caktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT" vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. 

------------------"UM DAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"BELG(ON,, vapuru 13 ya

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

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

"ARYLENSEN., vapuru 28 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"JACOB CHRISTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil-
mekte NEV-YORK limanı 

-- l dhl . _, -= LD es uunur. · .·:-.. , --· 
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Kuruf 
- c. 

-------~-;ıı;~:ı;-~========~==::-ı=-:-:::~ı::~~~ W F 1ff VAN lzmir Birinci icra Memur-
• • • • Birinci Sınıf Mutahassıs Iuğundan: 

Der ZEE & CO.' Dr. Demir Ali Bu kerre icraen satılmasına 
karar verilen oniki bin Ban-

V. N. Kamçı oğlu dırma parke taşı beheri 11 
Cilt ve Tenasül hastahk· kuruş kıymeti mulıammene DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 
G. M. B. H. HAMBURG 
"LARISSA,, vapuru 12 Ma

yısta bekleniliyor. ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM· 
BURG için yük alaeaktır. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"L\MINSTER,, vapuru 29 
Nisana doğru bekleniliyor. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVlA" vapuru 10 
Mayısa doğru beklenilıyor. 
NEV-YORK için yük alacaktı r 

PiRE AKTARMASI, SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAMBION .. vapuru 7 
Mayısta NEV·YORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru 21 
Mayısta NEV-YORK ve BOS· 
TON için PIREden hareket 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

ları ve elektrik tedavisi ile 5 Mayıs 937 tarihine mü-
hmir · Birinci beyler sokağı sadif Çarşamba günü saat 
Elhanıra Sineması arkasında 10 da Birincikordonda 380· 

Tdefon : 3479 -.la:l-.......... www:w:~ --- . . 
LIVERPOOL 

.. JESSMORE,, vapurJ 9 
Mayısta beklenileniliyor. LI· 
VERPOOL ve ANVERS li
manlarından yük tahliye ede· 
cek ve BURGAZ, VARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAILE limanla
rına yük alacaktır. 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER· 

6 No. lu depoda açık artır· 

ma suretile satılığa çıkatıl· 
mıştır. Talip olanların o gün 
mahallinde hazır bulunmaları 
lüzumu ilan olunur. 1303 
a. .............. ~~· 

Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliı nasyonal 
markalı mazotla müteharrik 

POOL ve ANVERS limanla
rındaıı yük tahliye edecek ve 
BURGAZ, VARNA, KÖS- motoru ve bir tuz taşı ve 
TENCE, SULINA GALA TZ bir arpa ezme makinesi ve 
ve IBRAILE limanları için muafiyet ruhsatnamesini ha· 
yük alacaktır. iz değirmen acele ve ehven 

SOC. ROYALE HONG- fiatlc satılıktır. 
ROISE DANUBE MARI- lzmirde Kestane pazarın-

TIME da 22 numarada makineci 
"DUNA" vapuru 12 Ma- ve tornacı Raşid ustaya 

yısta bekleniliyor. BELGRAD, miiracaat. 1 
~~:~rt&: v A s~~~pv~ş~1: l ıııııı mıııııııııııııııiıiliıiıııııııııııııııiiiıiiıı 
YANA için yük alacaktır. 1 FOTO 
DEN NORSKE MIDDEL· 

HAVSLINJE 
OSLO ıçin yük alacaktır. "DUROSTOR,, vapuru 2 

Vapurların isimleri, gelme Mayısa doğru bekleniliyor. "SARDINIA,, motörü 22 
OR 

tarihleri ve navlun tarifeleri KÖSTENCE, SULINA, GA· Mayısta PiRE, ISKENDERI- Refik Lütfi Or 
hakkında bir taahhüde girişi- LATZ ve GALATZ aktarması YE, DIEPPE ve NORVEÇ Zevkinizi okşayacak poz 
lemez. · limanlarına hareket edecektir. TUNA limanları için yük ala· Temiz işçilik 

B. · · k d nda "UMDAL caktır. Vapurların isimleri gelme ırıncı or 0 " Hükumet civarı Kaymakam 
UMUMİ DENiZ ACE.NTA- tarihleri ve navlun tarifeleri 
LiGi L TD. vapuru acentalı- JOHNSTON WARREN bakında bir taahhüde girişi· Nihad bey caddesi No. 20 
~ına müracaat edilmesi rica ~~~L~IN~l~~~S~L~T~D~. ~~~le~ın~ez~. ~ı·~ele~fo~n~N~o~. 2~0~07~20~0~8~f~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

111111111111 il lll lll l il lll lll il 1 ı . Doktor ,,ııııııııııııııııınııınııııı• --
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşıcı , salgın · hastalık/an 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 
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lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden 1237 

Bedeli muhamıneni 

Lira K. 
300 00 

Yeı i Cinsi 
İzm i r Faikpaşa ma· Faikpaşa hamamı· 
hallesinde. nın enkazı. 

ldarei Hususiye akaratından olup lzmirde Faikpaşa mahal· 
lesinde Faikpaşa denmekle maruf hamam enkazı satılmak 
üzere 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Şartları 
görmek istiyenlerin her gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti 
varidat kalemine \ e pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan 
10151937 pazartesi saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte 
Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 21-23-25-27 

Zengin bir s e rvetin anahtarı olan yeni plan başladı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü-... -
dürlüğünden: 

Kırıkkalede yaptır·ılacak Su 
tesisatı "' 1217 

Keşif bedeli 40,000 lira olan yukarıda yazılı tesisat Askeri 
fabrilralar umum müdürlüğiı satın alma komisyonunca 8/6/937 
salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna
me 2 lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan 3000 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 No.lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
saikle muayyen giin ve saatte komisyona müracaatları . 21-23-25·27 

olunur. 
Riz binasında No. 166 

Telefon : 3171 
Pu·· rı·en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb

reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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