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Cenup hududunda bayram 

- .. 
Kilis'te bayram intiba/atı. 

Kilis, ·(Hususi) - Bu sene kurtuluş bayramı her seneden 
paha coşkı·n tezahürat içinde ve onbinlerce halkın iştirakile 

pılml'ştır. Şehitler abidesinin a;.ılış resmi ol ııuş ve şehitlerin 
•emiklerilüzerleri b 0 yraklarla örtülü tabutlar içinde abidenin 

ahzenir.e taşınmıştır. 
~ece büyük bir fener alayı tertib edilmiş ve Çocuk esir

geme kurumu tarafından verılen balo ıeçvakte kadar ı:.ir-

Tayyare ve:kadın 
Tayyare yirminci asır kadı

nının oyuncağı oldu. Amazon
arın atları gibi!. 
Frarsız tayyareci kadınlar

dan Elen Buse 14, 130 metre 
yüksekliğı bulmakla tayyare 
kadın yüksekliği rekorunu tesis 
etmiş ve bu yolda ölmüştür. 

Daha geçen gün bir tayyare 
sile yaralanmış olan Mariz 

Hitz de saatta 445 kilometre 
vasati sür'at elde etmiştir. 

Mariz Hilz "En büyük bah
tiyarlığı saatta 500 kilometre 
vasati sür'at elde ettiğim zaman 
laiuedeceğiml. Demektedir. 

ilmi bir sergi 
Berlin'de, meşhur Alman 

teırih ülemasından Ernest Fon 
Bergman'ın yuzuncü doğum 
:aenesi münasebetile ilmi bir 
sergi kurulmuştur. 

Bu serginin adı: "Fon Berg· 
man zamanında teşrih ilminin 
-vaziyeti,, dir. 

Bu ser~ide: 1 - O zaman
i uyuşturucu ve markotik 

maddeler ve sureti istimalleri, 
2 - O zamanki taaffün zıd

' antiseptik maddeler, 3-
an kesme usulleri, 4 -

Rontken şuaı, 5 - en son 
tetrih usulleri, 6 - Harb teş
"h ilmi, 7 - Şahsi tahaffü:ı 

usulleri gösterilecektir. 

Kutup sevdası 
•Purkuva Pa,. vapurunun 

e doktor Şarko'nun feci akı
eti henüz unutulmadı. 

Kutuplarda olan facıalar bir 
değil, bindir. Bunlar içinde 

ridjof Nansen gibi doktor 
rko kadar feci ve unutulmaz 

lanları da vardır. 

Hala ş imal kutbunda Dis
vari İngiliz keşif vapuru 
rdır. Bu vapurdan son ge

en haberlere göre şimal kut
buna tamamen vüsul mümkün 
olmuştur. 

lngiltere 'de, gelecek sene 
in şimdiden 400 kutup sey
hı hazırlanlJlaktadır. Bu 400 
giliz Diskuvari vapurile kut

gidcceklerdir. 

Senenin ıu en soğuk mev
~ inde bu haber, kariler üze
• de hoş bir tesir yapmamış 

gerektir. 
Kurdzade kıssası 

• GBliatan • •• ••Kurdetıu 

akıbet kurd olsun • hikayesi 
bizim gibi osmanlı devrini 
yaşamış olanların çotunun ma· 
liimudur. 

Avrupa'da yabani hayvan· 
ları oldukça terbiye ederek 
halka teşhir adettir. Büyük 

şehirlerin bir kısmında muaz
zam hayvanat bahçeleri var
dır. Birçok ihtiyati tedbirler 

ve gardiyanlara rağmen bu 
ha~vanlar ara-sıra hilkatleri 
ic•bını yapmaktan ıeri kal
mamaktadırlar. 

Grenoble vahşi hayvanat 
bahçesinde Jan Piyetri ismin

de küçük bir otlan çocuju, 
demir kafes içinde bulunan 

bir beyaz Ayı'ya ekmek ve· 
rirken ayının iltifabna uğra
mıştır. 

Ayı, parmaklık arasından 

ellerini -yahud ayının eli var 

mı diye düşünürsek ön ayak· 

lannı- çıkarmış ve çocuğu par
çalamağa başlamıştır. 

Eğer gardiyanlar yetişme, 
miş olsaydı, çocuğu ayı par-

çahyacaktı. Maamafih çocuğun 
sol kolu parçalanmıştır. 

r 
Bugün dolacak 

çocuklar .. 
-Dün-

Karıtık ve hAdieelerle dolu 
bir gün, birçok işler yapılacak, 

hirçok hiıliseler çıkacak fakat 
netice hep hiç kalacaktır. Sabah· 

lr)İn ihtiyatlı hareket lazımdır. 
Öğleden Eonra zübrenin iyi tesir· 
lcri • altında bulunacağız, bunun 
it;in gönül i~leri yolanda gide· 
cckıir. 

Bııgürı doğa<'Jtk çı>euklar se· 

\imli ve fCD, güzel aan'atlara çok 
müsteid olacaklardır. Bugün do
ğacak kızlar içinde İ8tik.balin bir 
kaç sinema yıldızı da bulunacaktır. 

- Bugün -
Zuhal ve merihin teıirleri 

bir gün enlk.i Taıriyetini daha 
ziyade .kanıık ve karanlık bir 

hale aokaeakhr. Munffak olma
mak korkusu hak.im olacak ve 
bizi it yapmaktan mennedewtir. 
.ilpm ~it tn ıqeeektir. 

Bugftn dotaeak toeuklar asim· 
Ur, ıedid Ye talihli olaeaklardır. 
Bunlar bGyfik iıleri bapraeaklu· 
dır. Maattee1161, bugün doğan 

çocuk.lann 6lflmleri fed prtlar 
altutda olaeaktu. 

~EHiRMABERLERl-
Baro umumi 
toplantısı __ ,. .......... __ 

Yeni inzibat · 
?aeclisi seç.ildi. 

lzuıir bar.osu y;l!ık umumi_ 
toplantısı dün akşam baro' da 
akdedilmiştir. 

Baro inzibat meclisinin yıl

lık iş raporu okunarak alkış
larla tasdik edilmiş ve yeni 
inzibat meclisi seçimi yapıl
mıştır. 

Baro reisliğine ittifakla avu
kat Mustafa Münir Birsel, 
ikinci reisliğine avukat Tevfik 
Fikret, azalıklara da Ali Ulvi, 
Murad Çınar, Saffet, Süreyya, 
Halil Sabri, Osman Nuri ve 
Hulusi Selek seçilmişlerdir. 

Yeni heyete muvaffakıyetler 
dileriz. 

Polisimizin 
takviyesi 

İzmir emniyet müdürlüğü 
kadrosu, haziranda takviye 
edilecek ve polis memurları, 
birbuçuk misline çıkarılacaktır. 

Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre haziran kadro
sunda lzmir' de motosikletli 
polisler de vazife görecek, 
muhtelif merkezler arasında 
muvaaala temin fedeceklerdir. 

, Baf cılaTımıza 
700,000 asma 
çıbJGı yetiştirildi. 

Manisa' da Horos köy Ame
rikan asma fidanlığında bağ
cılara verilmek üzere q1uhtc:lif 
cins 700,000 asma çıbığı ye· 
tiştirilmiştir. Bunlar tanesi 25 
santimden yerinde ve ambalaj 
masrafı 12,S santim ilaveıile 
müstahsili ere satılacaktır. 
Ziraat Vekilimiz 
Yakında lzmir'e geliyor .. 

Dün Ankara' da Ziraat Ve· 
kiletinde toplanan zeytincilik 
kongresine Ziraat Vekili Muh· 
lis Erkmen başkanlık etmiş, 
çok mühim kararlar almıştır. 

Bu kararlar, kanuniyet kes
bctmek üzere bir proje hazır
lanarak B. M. Meclisine sevk 
edilecektir. Ziraat ~Vekilimiz, 
zeytincilik kongresi dağı hnca 
lzmir' e gelerek ziraat ve istih
sal işlerimiz üzerinde mühim 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Kömur fiatleri birdenbire 
yükselmeğe başladı 

• 
Civar kaza ve vilayetlerden lzmi-

re kömür gelm~meğe b~fladı 
. - ------Soğukların birdenbire baş- Kemalpaşa köylüİeri, bu sene 

laması ve fırtına yüzünden mahsullerinin satışından ıyı 
kömürcüler, kömür fiatlerini para kazandıklarından ve şim· 
yiikseltmişlerdir. di de yüksek ücretle amele 

iki gün eve\ toptan 4-4,5 olarak çalıştıklarından kömür 
kuruştan, perakende 6 kuruş- imalinden vazgeçmiş gibidirler. 
tan satılan kömür, dün toptan Halbuki alakadarların söy-
6-6,S perakende 7 ,5-9 kuruşa lediklerine göre lzmir' de mü-
fırlamıştır. Kömürcüler, hava- him miktarda kömür stoku 
nın birdenbire soğumasını fır- vardır, fiati bu kadar yükselt-
sat bilerek fiatleri yükselt- mek için sebeb yoktur. Ala-
mişlerdir. kadar makamların, bu mühim 

Yaptığımız tahkikata göre, mes'cle ile meşgul olmalarım 
sön günlerde Salihli, Alaşehir dileriz. 
ve Manisa'dan, hatta Kemal
paşa ve Seferihisar'dan lzınir'e 
kömür gelmemektedir. Bu ka-
zalarla vilayet, imal edil('n 
kömürleri, kendi halkının ih
tiyaçlarına tah.sis etmişlerdir. 

Balıkesir'in Gireson nahiyı·sin
den de lzmir'e gelen mühim 
miktard:-ı kömür de gelme
mektedir. Orada da kömürler 
mahalli halkın ihtiyacı için 
alıkonulmaktadır. Ruhsdtiye 
verildiği halde Seferihisar ve 

- w uw:uama 
Burnava C. H. P. yeni 
idare heyeti . seçildi. 
Burnava C. 

H. Partisi na
hiye kongresi 
yapı im ış ve 
idare heyeti· 
nc·Cemal Ka-
vukçu, Etem 
Pekin, Be,dii 
El Erman Re-
şad •Kutucu 
ve Abdül se- Yeni Parti 
çilmişlerdir. başkanı 

Cemal Ka· Etem Pekin 
vukçu da fzmir kaza heyetine 
seçilmiştir. 

Nahiye heyeti derhal kendi 
arasında vazife taksimi yap· 
mıştır. Başkanlığa Etem Pe
kin, katipliğe Bedii ve muha
sebeciliğe Reşad seçilmişlerdir. 

Etem Pekin, nahiyemizin te· 
?miz ve sevilmiş gençlerinden· 
dir. Ayni zamanda belediye 
daimi encümen azalığında bu
lunmaktadır. Arkadaşlarile be· 
raber muvaffakıyetini dileriz. 

iki mühim 
hırsızlık ---····---Vak'a failleri 
tutuldular. 

Maltızlarda Ahmed'in evıne 
güpe gündüz hırsızlık maksa· 
dile giren 33 lira para ile bir 
çift altın küpe çalan Ezine'li 
Sadık Tekin, taharri memur· 
larımız tarafından tutulmuştur. 
Hırsız Tekin, para ve küpe
leri çalarken Ahmed'in karısı 
ismet tarafından görülmüş ve 
kadını sustalı çakı ile tehdid 
etmiştir. Kömürcüler tarafına 
kaçan hırsız; az sonra yaka· 
lanmıştır. 

Aydın 'dan gelen ve Gö:!te· 
· pe tramvay caddesinde 966 

numaralı evde oturan Mehmed 
fzzet'in eşya dolu bir bavulu 
kapısı önünden çalınmıştır. 
Hırsızın Tevfik oğlu Mehmed 
Ali olduğu anlaşılmış, Meh· 
med Ali, çaldığı bavulu Göz· 
tepe deniz kenarında bir yer· 
de sakladığını söylemiş, bavul 
ve eşyalar sahibine verilmiştir. 

Amele buhranı 
Çapa amelesi 120 kurut 

alıyor. 
Urla'dan gelen haberlere 

göre son gnlerde bağ çapası 

için Urla'da amele bulJnama
maktadır. bu yüzden amele 
gündeliği 120 kuruşa kadar 
yükselmiştir. 

f Bergama'da!hayırlı bir hareket 
Ziraatçılar, şimdi amele üc· 

retinin bu kadar yüksek ol
masını yazlık ziraattan olan 
pamuk ve tütün işleri için sı

kıntı çekileceğine delil olarak 

Giydirilen yavrular. 
Bergama (Hususi) - Okullarda bulunan yoksol yavruların 

kış günlerinde elbisesiz ve pabuçsuz kalmamaları' için Çocuk 
esirgeme kurumu faaliyete geçmiş ve esas varidattan başka 
yollarla yüz otuz iki çocuiu giydirmiştir. 

Halk, bezzazlar bu işte alakalı davrandtğı gibi papuççular 
arastası da hemen toptan denecek surette potinlerini vermiş
tir. Bu çok hayırlı işte önayak olan Hakkı Hulusi, bakkaf 
Tahir, tabak Mehmet kunduracı Muhiddin takdire değer bir 
varlık göstermişlerdir. 

Okullarda kurulan himaye heyeti yüz yetmiş çocuğa her
gün öğleyin sıcak yemek vermektedir. Bu iş 1çın ayda 200 
liradan fazla para sarfedilıaelltMlir. 

gösteriyorlar. 
Ucuz amele tedariki ıçın 

hükumetimiz kısa bir zamanda 
çare bulmalı ve mahsulleri
mizin maliyetini artırmak isti· 
dadı gösteren bu vaziyete 
meydan vermemelidir. 

Hal ve Santral 
Sofya halinin 
planları getirtildi 

fsmetpaşa bulvarında itfaiye 
binf\sı ile eski fuar yeri ara· 
sında kurulacak olan hal-san-
tral için belediye, elçilikleri· 
mizden oralardaki hallerin 
fotoğraf ve planlarını iste
mişti. 

Sofya elçimiz Şevki, Sofya· 
daki halin fotoğraf ve p1am 
ile lazım gt:len izahatı gön· 
dermiştir. 

Yakında, hal yerindeki an
kazın kaldınlmasına başlana
ulnlr. 

Bu sütunlarda birkaç defa bah· 
~ettiğimiz Sancak dava11ı yeniden 
bir tevakkuf devresine girdi. 

Konsey içtimaından sonra me1-
f'leye dostane bir hal oeltli bulmak 
üzere Parie1e kadar yorulmut olan 
Te' f ik Rütdü Arae fU 11Btırlan 
yaııJı~ıımz dakikada galiba Atine· 
ye gel~ olacaktır. 

Paris temaelan kendisinden 
beklemiye haklı olduğumuz ve 
beklediğimiz müsbet neticeyi ma· 
alesef vermemiştir. Fransız'lar, 

halli daha ziyade Fransız ricali 
cumhuriyet Türkiyesi mantalitesini 
bala anlamamıt gibidirler. Onlar 
bala ağızlannda mübbem bir "An· 
anevi dostluk., tabirini geveliye 
gevt>Jiye her müşkülü kolaylıkla 

ikıiham edebileceklerine kanidirler. 
Eveleınirde şunu eöyliyeyim ki 

biz artık kabak tadı vermiye bat· 
lamış olan bu ••Ananevi dostluk,, 
tabirinden birıey anlamıyoruz , 
balla bo tabiri daha ziyade fena 
bir manada anlamıya meylediyoruz. 

Birinci Fransova devıinde Ka· 
nuııi Süleyman'ın Franeız'lan Şarl · 

kene karşı himayesile başlıyan 

hu dostluk, ~oııra sonra Ü.imanlı 

imparatorluğu zayıf düştükçe bizim 
için bir nevi Fransız himayesi 
nıonasrnda kullamlmıya başlamıs• 

tır. imparatorluğun son günlerinde 
Babıilinin beceriksiz ve Aciz ricali 
için işitilmeıi pek tatlı olan bo 
tabir bugünkü cumhuriyet çocuk· 
larının ·itiraf edelim ki· ~ulakla· 

rını tırmalamaktadır. Onun için 
Franeız devlet adanılan artık ıu 

(Ananni dostluk.) u bir tarafa hı· 

rakular da bizimle bugünkü prt· 
lar dahilinde ve bilhaesa bizi anla· 
mıya çalışarak: konuşıalor müsbel 
bir neticeye varmak imk.inı bir 
ha}li nisbette artmış olurdu. 

Evelemirde dna nedir? 
Suriye'de Fransız mandası le· 

euüı ettiği devirlerde biz iıtikli
limiz için bütün bir dönya ile bo
Auıuruq 1921 senesinde FranNl ile 
"Ankara itilafnameei,, diye maruf 
olan bir itilıifoame imzalamıştık. 

Bu itilifname Türkiye hudud· 
Janndan dışarıda "Bırak.ılmıt., olan 
Tü;k Antakya ve İskenderun'• 
Fran8lz'lar tarafiııdan, manda de· 
vam ettikçe, temin edilecek mub· 
tar idarenin eııaelannı teebit edi· 
yordu. 

Bugün Suriye'de ve onunla 
birlikte Sancak arazisi dahilinde 
Fransız mandası nihayet bulmakta, 
Suriye ve I.übnan müstakil birer 
hükumet haline ifraA olunmak.ta· 
dır. Bunun ac;ık manası itilifname· 
nin tesbit ettiği vaziyet ti eaaıın· 
dan değitmek.tedir. Biz Ankara iti· 
lAfını 1''ranslZlarla irusalamıştık. 

Fransız'lar bugün bu itillfı 

sanki ticari bir bono imit gibi Su· 
riyelilere ciro etmek iddiaundadır
lar. Bunu [ > aparken de ileri sür· 
dükleri yegane delil Suriye'yi par· 
çalamak istemedikleridir. İakende
run Sancak'ı Suriye arazisinden 
madud değildir ve hiçbir zaman 
madud olwamışı•ı ;ıti bugün onun 
da Suriye gibi a ) n ve müstakil 
bir 'idareye tabi tutulması Suriye· 
nin parçalanma5t manasını ifade 
etsin?. Bizim kanaatimizce Suriye 
timdi değil; altında Suriye vatan· 
daılarının imzasını taşıyan ve Su· 
riyeye sözümüz ona istildil temin 
eylerken onun en tabii mahrecini 
yani Lübnan ve bavalieini kendi
sinden koparan son muahede ile 
parçalan mııtır. 

Suriye arazisinin tabii~ bir İm· 
tidadını teşkil eden Lübnan'• iı· 

tik.lil verilnıeei bu memleketi Apar· 
çalamıt olmuyor da oldum-olasıya 

Türk olan ve daima da . Tftrk ka
lacak olan İıkenderun'un iıtikllli 
mi parçalıyor; bu bizim mantıkı· 

mızın almıyacağı bir garibedir. X.l· 
dı ki bugün Lübnan arazisinde mu· 
kim olan ahalinin yüzde dok:1Uı 

da arab'br. Bu arab'lann •4 Suriyeli 
arııb'Jardan bir (arklan vana_. e .. 
Hıriıtiyan olmalandır. Uik olmak 
iddiasında olan Fransa sırf Hırie

tiyaa olduklan • için Ldbaan ar.ab
lannı Suriye'li arab'lardan ~(ayıra· 
ıak iıtikWe Jlyık: görüyor da dla· 
ya tarihine ayak bubgı gttndenberi 
müıtakil olarak yapmıı ve (yata· 
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ltalya •• /ngiltere Akdeniz an. 
/aşması ve ! ita/yan gazeteleri 

Anlaşma, Tür.kiye, Yugoslavya ve Yu
nanistan al~ytline de~·jdir. Fakat 

oniki atta ile alakadardır 
Uzlaşma beş madileden mürekkeptir. Mevcut statüko, ileniz 

nisbetleri ve bahri üsler de bu meyanda bulunuyor 
Londra, 27 (A.A) - Ob- "Bu uzlaşmanın imzalanma- tereşşüb eden haberlere göre, 

server gazetesinin diplomasi sından sonra, Almanya ile de bugünlerde imza edilecek Ak· 
bahri, lngiliz-ltalyan itiJauim· böyle bir uzlaşma akteClile- deniz mulCaveleıile Türkiye, 
fımn yılbaşından evel neşredil- cektir.,, Demektedir. Yuıoslavya ve Yunaniıtan'ın 
mesine ihtimal vermemekte· Belgrad, 28 ( Radyo ) - tamamiyet mülkiyeıi tasdik 
dir. Çün1<:ü muvakkat itilafna· Fransa hariciye nezaretinden olunacaktır. 
me metni henüz hazırlanmış 
değildir. 

Roma, 27 (A.A) - f talyan 
lngiliz muvakkat itilafnamesi 
tesvide müteallik bazı nokta· 
lar ikmal olunduktan sonra 
Roma' da imza edilecektir. 
Halen Londra'dan gelecek ce· 
vap beklenmektedir. Fakat 
projenin kat'i metni üç gün· 
denberi müzakerecilerin elinde 
bulunmaktadır. Metin dört ve· 
ya beş maddeden mürekkep· 
tir. Bunlardan statukoya mü· 
teallik olanının tanzimi çok 
nazik olmuştur. 

Bidayette her iki tarafın 
Akdeniz' de mütekaoil bir mu· 
adelet tesis etmeleri fikri ileri 
sürülmüştür. Fakat Akdeniz· 
de'ki lngiliz ve ltalyan filola· 
rmın teşekkülü birbirinden çok 
farklıdır. lrıgiliz filosu ltalyan 
filosundan daha fazla miktar· 
da zırhlıya malik bulunmak
tadır. Bunun üzerine bu fikir 
hemen terkedilmiş ve yerine 
daha elastiki olan statuk fikri 
ikame olunmuştur. Bu statuko 
esası yalnız tonajlar• değil 
ayni zamanda üssübahrilere de 
tatbik oluni"caktır. Halibaıırda 
İngiliz tonajı İtalyan tonajın· 
dan yüz, yüz yirmi bin' ton 
fazladır. 

Ha\iliazırda yapılmakta olan 
işlere İngiliz'ler Hayfa' da, ltal· 
yanlar da oniki adada devam 
edeceklerdir. ftilafname bu tas· 
rihatın şereflerini bilen insan-
lar arasında girişilmiş bir ta· 
ahhüd kıymetini haiz olduğu· 
nu zikretmemektedir. 

ltilafnamenin bilhassa psi
kolojik ehemmiyeti vardır. Zi
ra geçen sene doğmuş olan 
ihtilafa nihayet verecek ve 
esasen salaha yüz ·tutmuş olan 
vaziyetteki gerginliği büsbütün 
izale edecektir. 

Muvakkat itilafname hiçbir· 
devlet aleyhine müteveccih 
değildir. Her iki taraf müte· 
kabilen kazanılmış vaziyetleri 
tanımakta ve sulhun muhafa
zasının teminini taahhüd ey
lemektedirler. 

• İngiltere için Hindistan ve 
f talya için Şarki Afrika yolu 
mütekabilen zaman altına alın
mı~tır. 

Roma, 28 (Radyo) - İtal
yan gazeteleri, İngilt~re·f tal yan 
Akdeniz itilafına büyük bir 
ehe~miyet vermektedirler. 

Uzlaşma beş paregraftan 
mürekkeptir, Akdeniz'ae ticari 
vaziyet, Hayfa ve onilci ada 
üssü banrileri, mevcud statü
ko, İngiliz ve İtalyan deniz 
kuvvetleri'nisoeti vardır. Ayni 
zamanda uzlaşman1n ne Tür
kiye, ne Yugoslav ve ne de 
Yunan aleyliinde olmaaığı tas
rih edilmiştir. 

Dcyli Meyl f Utlisı: 

Mısır 
Grausunu 
takviye edecek .. 

Kahire, 28 (Hususi) - Mı· 
sır hükumeti, ordusunu kuv· 
vetlendirmeğe karar vermiştir. 
Harbiye nezaretinin hazırladığl 
bir projeye göre halen 50 
tayyareden mürekkep olan lia
va kuvvetleri, 300 bin Mısır 
lirası sarfile iki mialine çıl<a· 
rılacaktır. 

Almanya 
Notaya lienuz 
cevab vermeai •• 

Paris 28 (Radyo) - lıpan· 
ya işlerine müdahale etmemesi 
hakkında Almanya'ya verilen 
notaya henüz cevab ıelme· 
mi;tir. 

Alman gazeteleri, ikinci ka· 
nunun ortalarıncla ve Hitlerin 
başkanlığı altında vukubulacalC 
toplantı esnasında bu meı
elenin konuşulacağını ve Italya 
ile Portekiz'in cevabı anlaşıl· 
dıktan sonra Almanya'ca ce· 

lvab verilecetini yazma1'taôırlar. 

Yanan 
~abinesin'de 
değişiklikler oldu 

Atina 28 (Radyo) - Ba,. 
vekil M. Metaksasm teklifi 
Üzerine istifa eden dahiliye 
balCanı yerine müsteşarlardan 
M. Manyatos geçirilmiştir. Ka
binenin ikinci bir µıüsteşarı 
da istıfa etmiştir. Bu istifalar 
tasarruf ile alakadardır. Hari
ciye bakanlığında ıslahat ya· 
pılacak ve birçok harici me· 
muriyetler lağvedilecektir. 

lstanbul, 28 (Hususi)I- Yu· 
nanistan dahiliye nazırı ~istifa 
etmiştir. Başvekil Metaksas 

_harbiye nazırı ile başvekalet 
murvinini de istifaya mecbur 
etmiştir. 

Türk • Mısır 
maahedesi 

Kahire, 28 (Husus~ - Türk 
Mısu muahedesi, yakında na· 
zırlar meclisinde müzakere 
edilecektir. Başvekil Nahas 
paşa, muahedeyi tetlCik etmek
tedir. Meclisin tasdikini müte· 
akip, muahcdenin gelecek ay 
Ankara' da prafe edilmesi muh· 
temeldir. 

Erzurum'da san'at 
mektebi 

Erzurum, 28 (Hususi) 
Elzurum'da bir san' at mektebi 
açılmıştır. Mektebe kayd ol· 
mak. için müracaat edenler 
pek çoktur. Derhal tedrisata 
başlanacak:tır. Bazı mualH m 
ve mual1imc~ 1.: r gece c.1 c rs1cı i 
de istemişler, mektep müdürü 
bUJ1u da tvmin ctmi§tit. 

1( 

Atatürk 

En mühim bir 
muvaff akı yeti 

Belırad, 28 (Radyo) - Tür· 
kiye' de Şark demiryollarının 
millileştirilmeıi ile Bulıar 
dailarından Tarsus ve lrak'a 
kadar uzanan reniş sabada
ki bütün demiryollan devlet 
ve millet eline geçmiştir. Bu, 
Atatürk rejiminin en mühim 
bir muvaffakıyetidir. 

\:. __ · ~------~------' 
Atatürk'On hemşirelerinin 
fakir yavrulara yardımı. 

lıtanbul, 28 (Huıuıi) -
Atatiirk'un hemşirelerinin riya· 
ıetindeki Fatih 19 uncu mek
tep fakir çocuklara yardım 
kurulu toplnomaş ve fakir ço· 
cuklara yemek ye yardım te· 
mini için bazı kararlar veril
miştir. 

_ Şefimizin hemşireleri, fakir 
çocuklar için şükrana layik 
yardımlarda bulunmuıtur. 

İstanbul, 28 {Husust muha· 
birimizden) - Safahat muhar
riri Büyük Şiir Mehmed Akif, 
uzun zamandanbcri tutulduğu 
hastalıktan kurtulamayarak bu 
gün vetat etmiştir. Şair'in ce· 
nazesi, Üniversitelilerin de iş
tirakile ihtifalle defnedilmiştir. 

Şair Na
zım Hikmet .... 
Bazı komünistlerle 
Birlikte tevkif edildi. 

lstanbul, 28 (Hususi muha· 
birimizden) - Burada tevkif 
edilen bazı komünistler ara
sında Şair Nazım Hikmet de 
bu Junmaktadır. 

19 Gencimiz 
Avrupa'ya 
tahsile gönderilecek. 

.A:nkara, 28 ( Hususi muha
birimizden) - Kültür Bakan
lığı, busene 19 gencimizi Av· 
rupa'ya. yüksele tahsile ıönde
rilecektir. 

Eski Kral 
lstanbul'a geliyor. 

Belgrad, 28 (Radyo) - İn· 
giltere eski Kralı Sekiziaci 
Edvard (Dük dö Vindsor) yıl
başındaııt sonra lstooul' a ıi· 
decektir. Madam Simpsmon'un 
da Mısır ve Yunanistan seya
hatinden dönü~te lstanbul'a 
ıiderck orada eski Krala mü· 
1~ elması tok mulit••eldir. 

Ş.Kaya'nın mühim nutku 
- Bap 1 inci sahi/eae -

Böyük Türk ktHlesinin ıiyall 
'fe idari itlt-rinin mes'uliyetini üze
rine alan halk partiıi mümessilleri 
memleketin küçilk bilyük bütün 
itlerini müzakere ettilt'1', ediyorlar. 
Müzakere mevzuu mea'eleler mem· 
leket idaresine taalluk eden bütün 
jolerdir. Bu işler arrmnda en ücra, 
iami bilinmiyen köylerin vt: köy· 
lülerfo bile işleri, düşünceleri ve 
dertleri, atiye aid ( ikirleri, ideal· 
leri ve görülmekt., olan işlere aid 
tenk.itleri, mülahazaları vardır. 

Bu Türlciye'de görülen ve 
ıörülmekte olan her iş, geçen 
her hadise, ve vakıa görüşül
mü~, tekrar yeni baştan müta· 
lea, muhakemeden geçirilmi~ 

demektir. Köy ocaklarından 
başlıyarak nahiye ve kazalarda 
konuşulan tetkik, tenkit ve 
takdir edilen her İş nihayet 
vilayet konırelerinde ıörüşül
müştür. Ve son olarak Büyük 
KamutaY,da görüşülecektir. 

Türkjye Cumhuriyet Halk 
Partisinin 1'urduğu ve yürüt· 
tüğü reiim böyle demektedir. 
Biz hal1'ın halk için ve halk 
tarafından idaresi diye andı· 

iıa~ız Atatürk reiimini böyle 
anlıyoru:ı ve l:iöyle taha1'kulC 
ettiriyoruz. 

~ 

Bize demokrasinin en yük· 
ıek payesine vasıl olmuş diye 
ıösterilen Yunan; Roma ve 
Ortaçağ ve Avrupa demokra· 
ıilerinin ve bugün içinde bu
lunduğumuz çağın demokrasi 
diye yadettiği rejimlerin esa· 
~ını biliriL Atatürk inkılabına 
kadar demolirasi ve halk ida· 
reıi demek milletin reylerinin 
ekıcriyetini bir araya tophya
rak meb'uılarını aeçtikten son· 
ra muayyen bir devre içinde 
memleketi idare etmek de
mekti. Bunda en çok muval· 
fak olana en iyi demokrat de
nirdi. Ve hala da böyledir. 

Dünyaaa demokrasi hari· 
cinde ıiıteniler kurarak :mu· 
vaffakıyet arıyanlar vardır. Ve 
olmu"şbır. Sınırlarımıuiı dıŞın
da geçen dahili hadiseleri 
dikka:tle takibetmckle beraber 
kimsenin iç i~lerine karışmak 
ıiarımıza uymadığ~ iÇiö"bun=-! 

:ıa.:i" -i~i - bakimdan - batta ve 
·hatta Öbjektif -d~·oısa daima 
milli mütalealarımızııı haricin· 
de bıraktık. 

Beşeriyet tuihile başlıyan 
Türk tarihinin hususi icapları 

Türk'Jeri binbir tecrübeden 
sonra yani otokrasi teokrasinin 
tatlı ve acı aeticelerinigör
dükten sonra arizi .bir takım 
sebeplerle memleketi istila 
edilmiş, istiklali, hürriyeti elin
den alınını~ bir hale getiril
mişti. Bu hazin ve elim de-: 
virleri hep beraber yaşadık. 

~Ve bu tarzı idarelerin felse
-fe~i birlikte 'yaPtık-:-·E;;-bü:
yük hakikat büyük milletlerin 
asırların teakubiyle nesilden 
nesile yaptıkları büyük tecrü· 
bedir. 

Tarihte bu tecrübeyi yapan 
ve yaşatan milletler de çok 
değildir. Türk milleti bu mil· 
letlcrin nadirlerinin başında 
gelir. On binlerce sene pek
çok rejim inkılapları geçiren 
Türk milleti ve Büyüle Önderi 
tarihin en müşk.ül devrinde 
tutacağı yolu, kurtulu~ yolunu 
gösterdi. 

Halk iç.in halkla memleketi 
istiladan kurtaran Atatürk mem· 
leketi idare için bir parti kurdu. 
Adına Cumhuriyet Halk par· 
tisi dedi. Ve bütün rejimi bu 
if 2delerin manasına, mefhu
muna vı bunları• kbiriH 

bırakmadı. Bunun şeklini ve 
teşekkülünü tayin etti. 

Bu beynelmilel il.mi ve umu· 
mi tabirile demokrasi de olsa 
manası, methumu ve tatbiki 
itibarile yep·yeni bir idealin 
ifadesidir. Bu ideale göre hal
kın ekseriyetinin intihabım ka
zanmak memleketi idare için 
kafi değildir. İntihabı kaza
~arak memleketi muayyen bir 
müddet için Atatürk inkılabı 
her nevi diktatörlüğü reddeden 
bir rejimdir. 

Halk her zaman her yerde 
kendisini vekil ettiği meb'us· 
}arının ve hükumetin işlerini 

murakabe edebilmelidir. Ata· 
türlc'ün kurduğu halkçılık bu· 
dur. işte biz bu yolun yolcusu 
olarak burada toplanmış bu
lunuyoruz. 

Memleketimizde her sene 
toplanan kaza vilayet kongre· 
leri Atatürk'ün bu işaretini 
takip ederek bütün memleket 
işlerini birer birer mütalea 
ve tenkit eder. Her vilayetin 
idare amirleri, partinin en bü
yü~ memurları kongrelerin hu
zurunda bütün işler hakkında 

lazımgelen her izahatı verirler. 
Partinin mümessilleri icabeden 
her mütaleayı beyan ederler. 
Ve icabeden ·her suali .s~rar
\ar. Tatmin edilmiş olan iza
hat karara geçer. Tatmin edil
f emiş olan merkeze gelir ve 
merkezde dikkat ve ha.ssasi· 
yetle tedkik edilir, meclisine 
ve icab ederse bü}rük kurultaya 
arzolunur. 

Arkadaşlar, 

Bütün bu dilekler, mütalea· 
lar nihayetüllisi icabeden ka· 
rarları alır. Eğer B.M. Meclisi 
kararlarında isabet ediyorsa 
ve bu memleketi daima ile· 
riye doğru götürüyorsa onun 
sırrını memleketin en ücra kö
§elerinden aldığı dilek -ve dü
şünceleri bir araya toplıyarak 
bununla hareket etmesinde 
aramalıdır. 

Arkadaşlar, parti demek 
muayyen, sarih, içtimai, siyasi 
bir takım fikirlerin ye formül
lerin etrafmda m~mkün oldu
ğu kadar fazla millet ferdle
rin i tophyarak OIU1....meşru yol
lardan realize etmek demektir. 

Bizim partinin yaptığı rol 
bu kadar basit değildir. De
mokrasilerle hal~n reylerile 
hareket ettiklerini sö,ıliyerek· 
övünen devletler ancak bu ka
darını yapabilen veya yapabil
mekte olanlardır. Biz yalnız 
memleketiı'lizin amaline ve ih
tiyacına muvafık düşüncelerde 
reylerine müracaatla yapılan 

işlerle iktifa etmiyoruz. Biz 
istiyoruz ki millet muayyen 
mes'eleler üzerinde reyini ver
miş olmakla beraber yapılan 
i~lerin de birer birer bütün 
safahatile reyine uyup uyma
dığını bizzat görsün. Ve her 
fırsatta murakabe etsin. 

Milletler her zaman haki
miyet, mes'uliyet şerefini taşı· 
sın. Atatürk demokrasisi hem 
referandüm ve hem de kanuni 
te~cbbüs esaslarını ihtiva eden 
bir rejimdir. Ocak, nahiye, 
kaza, vilayet kongreleri ve 
nihayet büyük kurultay bunu 
temin eden esaslardır. Buna 
riayet edenlerin hatası az 
olur. Bizce yapılabilecek en 
büyük hata memleketin sahibi 
olan milletin reyine muhalif 
olan hareketlerdir. Kongreler 
ve ht'psinin fevkinde B. M. 
Meclisi bu hareketlerin yanıl· 
nuu nazımldnlar. 

Milletin hata gördüğünü 
değiştirmekte, hata görmedi· 
ğini devamda her zaman ken· 
dilerinde kuvvet ve kudret 
gören bir milletin çocuklarıyız. 

Ar\cadaşlar, millet denildiği 
zaman hatırıma büyük v.e 
coşkun bir ırmak gelir. Teş· 
kil eden su zerreleri daima 
değişir, daima akar ve gider. 
Biz fırka efradı zerreleriz. Bi· 
ze düşen vazifeler arasında 
da hiçbir fark yoktur. Türk 
milleti öyle bir kütledir ki. 
onun fertl~ri o kütlenin nefi 
için çalışmağa mecburdur. 
Biri çalışmadığı vakit diğeri 

daima müteessir olur. Milletler 
kum yığınları gibi birbirine 
iltisakı olmıyan yığından iba
ret olursa onları herhangi bir 
rüzgar savurur, götürür. Tarih 
böyle camiaları kaydetmiştir. 

Türk'lerin de böyle bir ha· 
le düştükleri bir zamanda on· 
lan bir araya toplıyarak be· 
şer tarihinin huzuruna kud· 
retli ve kuvvetli bir camia ha
linde çıkaran Atatürk bütün 
beşer tarihinin seyrini beşe
riyet lehine olarak değiştir~ 
miştir. Eier tarihin hakiki gi· 
dişi nazarı itibara alınırsa an· 
laşılır ki Türk milleti daima 
yükselecek ve dünyanın diğer 
milletlerine misal ve ay:ni za· 
manda beşeriyetin saadetine 
badim mümtaz bir heyet ola· 
çaktır. 

Türk tarihinin bu kifayeti 
ve bu akıbeti kimseye meç.· 
hul değildir. Türk'lerin ide
alleri malumdur. Bu idealde 
ne kıskanç ne de inhisarcıyız. 
Biz bütün milletlerin müsta-

-
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kil, müreffeh, mes'ud we hür ; 
olmalarını istiyoruz. Ve buna 3 
calışıyoruz. ) 

Arkadaşlar, sizi tekrar Tür· J 
kiye'nin idare mcs'uliyefini ) 
üzerine alan Cumhuriyet halk 2 
partisi adına .selamlar, bu mc· 5 
sainizin bütün memleket ve 6 
bütün beşeriyet için meı'ud S 
neticeler vermesini temenni 8 
ederim. S 

Ankara, 27 (A.A) - C.H. [) 
P. Ankara vilayeti kongresi 8 
bugün saat 14 de Halkevinde 5 
İbrahim Ayaslı'mn reisliğinde 7 
toplanmış ve verilen bazı tak- 2 
rirlerin dilekler meyanına alm· O 
ması ve kongrenin tazimatına 6 
karşılık olarak büyüklerimiz· 5 
den gelen cevaplar ayakta ve 2 
alkışlarla dinlendikten sonra 8 
intihab yapılmış ve bunu mü· :4 
teakib kongre mesaisine niha· 5 
yet vermiştir. 1• 

Sapanca gölü .k 

/zmit körfezile ~e 
birleştirilP.cek •. 

İstanbul, 28 (Hususi) - Sa· • 
panca gölünün bir kanal ile 
İzmit körfezine bağlanması 
eskidenberi tasavvur edilmekte 
idi. Fakat o zamanlar yapılan 
tetkikler neticesinde gölün su· 
]arının azalmakta olduğu ve 
kanaldan bir faide hasıl ol· 
mıyacağı söylenmiş ve bundan 
vazgeçilmi~ti. 

Bu defa lzmit'te kurulan 
kağıd ve scllüloz fabrikaları· 
nın suyunun Sapanca gölün· _ 
den temin edilmesi ortaya 
atılınca bu mes' ele yeniden 
canlanmış ve alakadarlar a-öl· s· 
de ve kanalda tetkikat yap· n· 
mıştır. ıp 

Yapılan tetkikat iyi netice 
vermiş, suların azalmakta bu
lunduğu hakkındaki iddianın 
doğru olmadığı, bilakis !ule· ve 
rın çoğalmakta bulundu2'u an· :>I· 
)aşılmıştır. Bu sebeble gölün na 
İzmit lcorfezile birleştirilmesi 
kat'i olarak kararlaştırılmıştır. 

e 

ır. 



........................ ~ .............. ANA~OLu .. ._ ..................... lliliıiillilliııiİlmlİli ... ._lllli ... 11ı1 
•--· ispanyada askeri harekat ehem. ya r ı n ı n H ar b ı miyet kesbetmeğe başlamıştı,. 

--:;:: __ --- ~- D 
--

,,., - -

!mumi harbden so::a Fransa' da korkunç Alman harp gemileri son 
bir askerlik alehtarlığı başlamıştır. hızla Bı.lbao'ya gı·tıı·ler 

"I. - - • - ---- -- ~ 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30· 
14 halk türküleri, havadisler, 
hafif musiki. 

harbiyei umumiye .. ikinci büronun üzerine al· 
,eisi Fransız bankası direk- dığı vazife çok mühim ve na· 

rüne karşı sözüne devam ziktir. Bunun temini için de 
derek: ikinci büronun kabulünü tav· 
-Masakar sistemi olan bu siye edeceği bir şart vardır. 

00 yeni tayyarenin inşası için O da diktatörlük, herşeyin 

00/)00,000 franka ihtiyaç en liyakatlı bir el tarafından 
.ardır. Oedi. Bundan başka, idaresidir! 

minliklerin inşası için de "Bence ve benim arkadaş· 
S milyon frank daha lazım larımca bu vazife, doğrudan 
elecektir. Bu lahkikalt bul· doğruya erkanı harbiyei umu-
ıak, mcclısten almak ta ko· nıiye reisinin yapması lazım-

y bir iş olmıyacaktır. Ayni gelen bir vazifedirl Daha doğ-
manda casuslar, gündüzü rusu isimler'ni söylemeğe lü-

eceye katmışlar, uyumamak- zum görmediğim b'r general, 
ıdırlarl Bunun için, F rnnsız harbi) e b::lkanı ve general 
ankası müdürü ıd n hemen Velıkan'd n m'irekkep bir dik 
il arıda 450 milyon franklık latörlük idaresi lazımdırl 

ir kredi açılmasını istiyorum. "ikinci büro, ancak bu prt 
•ab ederse, bunu cumhur altında çok mühim olan vaz:İ· 
isine de bildiririz. fesini tarn bir muvaffakıyetle 

Erkanı harbiye reisinin bu yapabilecektir.,. 
ıleri, salonda bir mezar sü· İkinci büro şefinin bu çok 

tinu husule getirdi. Bütiin cesurane sözleri mcvcud rical 
ler Fran.sız bankası müdü- üzerinde çok büyük bir tesir 

ne baktı ~ ar. Banka müdürü, yaptı. 
ıkın ve hareketsiz bir halde Fransa'da diktatörlükten 
r Ce\abı verdi: 

- Erkanı harbiyei umumiye 
iıi yarından itibaren 450 

,ilyon frangı emri altında bu· 
:acaktır. Fransız bankası, hü

mete karşı olan vazife ve 
rçlarını çok iyi bilir! Dedi. 

Erkanı harbiyei umumiye 
eisi, banka direktörüne te· 
ekkür etmekle ber.aber, Fran· 
a'nın hava emnıyeti hakkında 
batını da şu şekilde ta· 

ıamladı: 

- Beş ay içinde bu yeni 
ava kuvvetini emrimize hazır 
ale getirdikten sonra, hava 
lomu1a, 300 yeni bombardı· 
~n tayyaresi de ilave ede· 
tiz. Bu sayede, emniyetimiz 

ava yolu ile fakat mutlak 
arette temin edilmiş olacaktır. 

• • • 
Fransız erkanı harbiyesi ikinci 

Grosu şefi de şu izahatı 
erdi: 

- Hudutlarda tecemmü ha· 
keti devam ederken dahilde 
e ikinci tecemmü hareketi 
~alacaktır. Bu da, dahilden 
taddi ve manevi zarar vcr
ıek için çalışacak yabancı 
san ve bunların vasıtalarına 
rşı bizim mukabelemizi te· 
in için olacaktır. 

•Dahilde bir makine kadar 
auntazam ve korkunç düşman 
tkilatı vardır. Fabrikaları, 

6prii ve şimendiferleri, hatta 
ihkamlan bir anda burha-
ya çalışacak bu teşkilata 
şı mücadele zaferin lehi· 
e temini ıçın lazımdır. 

unlar, ayni zamanda müdafaa 
ve kuvvetlerini de iptale 

lışacaklard!r. 

"Mevcud kanunlarla bu teş· 
ita karşı mücadele mümkün 
ğildir. Nice muzır mahluk· 
vardır ki görünüş itibarile 
imi ve çok vatanperver ve 
akardırlar. Bunların hürri
'ne tecavüz, kanunen bir 

rümdür. Şahısların hürriyeti, 
unun bahşettiği hürriyet ve 
lar ulu-orta ayak altına 

namaz. 
•En büyük tehlike budur. 

büyük düşman da budur; 
kü bu düşman, Paris'in 
ında kuracağımız dıvarın, 

dutların içinde kalan, içe· 
en faaliyette bulunan, gözle 

aldatıcı bir düş-

bahsedilemez. Fransa, demok-
rasiden inhirar etmek istemez. 
Fakat erkanı harbiyei umu· 
miye ikinci şübe şefinin iddia
sı da tamamen yerinde idil 

ikinci şübe şefi, Viı amiral 
d'Obrua biraz sustuktan son· 
ra, gene söze başladı: 

- Maamafih, size bu hu
susta bir takım tafsilat daha 
verebilirim: General Monzi 
gibi general Majino'nun düş
manlarımız tarafından kurban 
edilmiş iki mühim şahsiyet 
olduklarından baberdarsmız? 
Dedi. 

•umumi barbm hitamından 
sonra, Fransa' da korkunç bir 
askerlik aleyhtarlığı ve pro· 
pağandası başlamıştır. 

Yarın: General Majino
nan katli, ecnebi 
casus teşkilatının 
eseridir/ 

Hamiyetli 
vatandaş 

Giydirilen gavralar 
bir arada 

Gediz, (Hususi) - Kazamız 
lnönü mektebi esirgeme kolu
nun tavassutile İzmir tacirle
rinden Alaiyeli ;nğlu Cevdet, 
23 yavruyu giyindirib sevin
dirmek gibı büyük bir hami
yet göstermiş ve halkın derin 
şükranını uyandırmıştır. 

Ekmek fabrikası 
Ekmek fabrikası için müte

hassısın sorduğu suallere, be· 
lediye fen heyeti cevaplar ha· 
zırlamıştır. Mütehassıs Rusya
ya döndüğünden, bu cevap· 
lar da Moskova'ya ıönderile· 
eektir. 

Buna sebep, ispanya hükumeti gemilerinin bir 
Alman vapurunu tevkif etmiş olmalarıdır 

Akşam neşriyatı: 18,30 pi· 
lakla dans musikisi, 19,30 kon
ferans (Doktor lbrahim Zati 
tarafından), 20 Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 21 Şehir tiyatrosu 
artistleri tarafından operet par· 
çalan, 22 Ajans ve borsa ha
berleri, plakla seçilmiş sololar. 

------
Kanlı bir harp - General Franko yeniden asker 

toplıyor - Almanlar bir nümayiş hazırlıyor .. 

ispanyada cephe 
HenOz haber yok 

Hamburg, 28 (Radyo) -
Oldenburg vapur şirketi, Pa· 
los vapurundan henüz hiçbir 
haber almamıştır. Berlin hü
kumeti Palos'un serbest hıra· 
kılması için şiddetli teşebbüs· 
lerde bulunmuştur. 

Kanh bir harb 
Kordu, 28 (Radyo) - Ge

neral Keyo Dölyano askerleri~ 
Montero'yu, Villadel Riyo ve 
Bohalance'yi işgalden sonra, 
ileri hareketine devam etmek- ı 
tedirler. 

Milisler 300 den fazla mak
tul vermişlerdir. Asiler birçok 
esir almışlardır. 

Milislerin bir bataryası ıskat 
edilmiştir. 

Maten'i n bir haberi 
Paris, 28 (Radyo) - Maten 

gazetesinin Madrid' den aldığı 
bir habere göre, Madrid ko
münistleri, Barselon 'da olduğu 
gibi bütün radyoları müsadere 
etmişlerdir. 

Bir tevkif 
Nöfşctel, 28 (Radyo) - Is· 

viçre memurları; lsviçre'den 
lspanya'ya gönüllü sevkine ça· 
lışan bir komünist tevkif et
mişlerdir. Şimdiye kadar yüz· 
den fazla lsviçre'li lspanya'da 
milisler cephesinde ölmüştür. 

Madrid'in kadm elçisi 
İstanbul 28 ( A.A) - Va· 

lansiya hükumetinin lsveç'te 
Madam lzabella Palenzia ta
rafından temsil edilcce§'i lsveç 
hükumetine bildirilmiştir. 

Franko asker tophyor 
Avila1 27 (A.A) - General 

Franko 1936 sınıfına mensub 
efrattan 1915 senesinin ikinci 
ve üçüncü üç ayında doğmuş 
olanlarla 1931 sınıfının 1910 
senesinin birinci altıncı ayında 

doğmuş olanların seferber 
edilmesini emretmiştir. 

Alman'lar nümayiş 
hazırhyor 

Londra, 28 (Radyo) - Lon· 
dra siyasi mehafili ispanya 
sahillerinde Bilbao'da Alman 
Palos vapuru hadisesini endişe 
ile karşılamıştır. 

Palos vapuru 3 yolcu ile 
Hamburg'tan lspanya'ya git
mekte ve har 1:.. levazımı taşı· 

····"~· idi. 

karlar altında 
Almanya hükumetinin fspan· 

ya sularında bulunan 9 harb 
sefinesini yeni harb sefineleri 
ile takviye edeceği ve Bilbao 
limanına karşı bir nümayiş 
yapacağı söylenmektedir. 

Londra, 28 (Radyo) - Roy
ter Ajansının Madrid'den al
dığı habere göre, Madrid ln
giliz sefaretanesi Valans'a nak
ledilmiştir. 
Alman askerinin mlkdarı 

Bern, 28 (A.A) - Royter 
Ajansı Fransız mahfillerinin 
general Franko kıtaatile bir
likte ispanya muharebelerine 
iştirak eden Alman 'larm ade· 
dini 20·25 bin olarak tahmin 
ettiklerini bildirmiştir . 

Berlin 'in selahiyettar mahfil· 
leri bu haberin tamamen uy· 
durma olduğunu bildirmekte
dirler. 

Alman gemileri 
sür'atle ilerliyor 

Bertin, 27 (A.A) - Alman 
harb gemilerinin son sür'atle 
Bilbao'ya doğru gitmekte ol· 
dukları sanılmaktadır. Alman 
müşahitleri lspanyol hükumet 
harb gemileri tarafından Bil· 
bao açıklarında karasuları hu
dudu haricinde durdurularak 
Bilbao'ya götürülen Palos adlı 
Alman gemisinin kurtarılması 

için makamatın lazımgelen 

tedbirlai almış olduğunu söy
lemektedirler. 

Tebliğde itimada şayan 
yan şahitlerin söylediklerine 
göre hiç harb levazımı taşı· 
mamakta olan Palos gemisinde 
üç yolcunun bulunduğu ilave 
edilmektedir. 

Asi general söylUyor 
Sevil, 28 (Radyo) - Gene· 

ral Kepo dö Liyano M. Blum'a 
cevab vr.rerck demiştir ki; 

- M. Blum kendi hevesine 
göre hareket etmektedir. En· 
dülüs cephesinde ölen komÜ· 
nistlerin üzerinde bir Fransız 
ahzıasker şubesi tarafından 
sevk edildikleri hakkında, 
vesikalar bulduk. 

Bu vesikalar lspanya'nın Pa· 
ris sefarethanesi tarafrndan 
vize edilmiştir. 

Asilerin verdi~ bir haber 
Cebelüttarık, 28 (Radyo) -· 

Son aalterlere röre tek ıicl-

detli ve kanlı bir harp Por· 
tadelsul'da olmuştur. Bu harpte 
kızıllar asilerin mevzilerin hü
cum etmişlerse de biiyük zayi· 
atla püskürıülmüşlerdir. 
P<ı ris, 28 (Radyo) - Ha

vas Ajansının verdiği haber
lere göre, ihtilalciler, Milisle· 
rin Eskorpal hatlanm kesmek 
için bugün Madrid'in şimalin
de bir taarruz yapmışlardır. 

Milisler de ayni zamanda Mad
rid'in cenubunda iki kilometre 

Yeni Sovyet 
kanunu esasisi. 
Yeni kanunla 17 federal 
cumuriyet ve biçok muh
tar mmakalar kabul edildi 

Moskova, 28 ( Radyo ) -
Yeni Sovyet kanunu esasisi 
17 inci Sovyet kongresinde 
tasdik edilecektir. Pansovyetin 
kongresi encümenleri yeni ka-

ilerilemişlerdir. nunu esasinin müzakere ve 
(Tazadelkampo) cephesinde tetkikini bitirmiş bulunmakta· 

kanlı muharebeler olmuştur, dırlar. 

Milisler, bu muharebe netice· Yeni kanun esasi, on yedi 
sinde ihtilalcileri tardettiklerini federal cumhuriyet ve birçok 
ve beş tank aldıklarını bildi- ınuhtar mıntakalar kabul et· 
riyorlar. mektedir. Milli müdafaa ve 

Malanga' Cian gelen haberler 
1 iktısadi işler müşterek olacak· 

ise, tamamen başkadır. hti· 
lalciler, bu muharebede (Taze· hr. Yeni kanun mucibince, bu 
delmora) yı aldıklarını ve şi- on yedi cumhuriyet kadın ve 
mal istasyonuna yaklaştıklarını erkekleri diğer cumhuriyetlerin 
iddia etmekte, birçok esir al- hepsinde de geçen hürriyet ve 
dıklarını bildirmektedirler. hakile iş görebilirler. İntihabat 

İhtilalciler, bu hafta zarfın- gizli rey ile olacaktır. Her 
da elli kilometre ileriledikle- onbeş bin kişi için bir meb· 
rini ilave ediyorlar. us seçilecektir. 

Paris, 28 (Radyo) - lspan· Muhtar mıntakalarda beşbin 
ya'nm Balear adalarında bulu- kişi için bir meb'us seçile· 
nan ltalyan generalı Aldo cektir. 
Ressi ltalya'ya dönmüştür. Şehirlerde binde bir meb'us 
Madrid hükumeti kuvvetlerinin çıkarılacak bu nisbet ziraat 
umumi komutanlığını Sovyet sahalarında yüzde bir ola-
generalı Antonof deruhte et· caktJr. 

miştir. 8 d '-' Ü l 
Almanya'nın ispanya işle ayın ır aa g ze 

rine müdahalede devam ede- bir çalışma var. 
ceği tahmin edilmekte ise de Bayındır, (Hususi) - Ba
ltalya, alakasını tamamen kes· yındır' da C. H. P. kaza kon· 
miştir. Maamafih Almanya'nın- gresi toplanmış ve bütün mu· 
da ispanya işleri için kendisini rahhaslar hazır bulunmuşlardır. 
vartaya atmıyacağı da tahmin Muhtelif dileklere kayma· 
ediliyor. İngiltere ve Fransa- k~ Remzi Ülkü ve mal mü
nın Almanya nezdinde yapa- ndürü gibi rüesa cevab vermiş
cakları müşterek teşebbüsle ferdir. Seçimde eski idare he
harb tehlikesinin önünü ala-

yeti azasından bir kısmı )'ercakları Milletler cemiyeti mah· 
fellerinde söyleniyor. lerinde kalmışlardır.~ 

Son vaziyete göre general Bayındır (Hususi);- Kay· 
Franko kuvvetıeri ilerleyeme· ;8kamımmn çalışm~-;;--saye:-

sinde kazaya bağlı- bütün köy mekte ve gerilemektedirler. 
yolları ve telefonları tamam

F ranko, muvaffak olmak için lanmıştır. 41 köyden 23 ünde 
Almanya'dan 70,000 kişilik 2 ve 3 dershaneli mekteb de 
kuvvet istemektedir. Almanya, yaptırılmıştır. Eski kaymakam-
bu kuvveti gönderemiyecektir. dan kalan beş mekteb daha 

ispanya harbına iştirak eden ilave edilirse şimdi kazada 
Amerikan'ların, vatandaşlıktan 28 köyde mekteb var, demek-
ıskat edilecekleri Vaşington· tir. Bu seneki '·öy programı 
dan bildiriliyor. ile 6 mekteb daha inşa olu-

_, ______ :nacaktır. Yedi köyde mekteb 
Vilayette bir yaptırılması imkanı görülme-

toplantı :vapıldı. miştir. Çünkü çok küçüktür-
Navlon ve nakliyat ler ve çocuklarım yakın köy 

mekteblerinde okutmaktadırlar. 
mes'elesi görüşUldU... Bu sene tütün mahsulü 

Dün Vali Fazlı Güleç'in ri· 60-70 kuruştan satılmıştır. Pa-
yasetinde, vilayette bir toplantı muk satışı da iyi gitmektedir 
yapılmış ve bu toplantıya Türk- ve halkımız memnundur. 
ofis raportörü Rahmi ile ala· Ü ni ver site, de 
kadarlar, şehrimizdeki vapur 
acentaları mümessilleri iştirak lktlsad fakültesi 
etmişlerdir. tesis edllmiştir •• 

Toplantıda; navlon ve nak- lstanbul, 28 (Hususi muha· 
liyat mes'elesi görüşülmüştür. birimizden) - Üniversite'de 
Birkaç gün sonra bir toplantı lyeni bir (lktısad fakültesi) ih· 
daha yapılacaktır. das edilmiştir. Bu fakülteye 

Tayin talebe kaydına başlanmıştır. 
Bandırma muhasebei husu· lsianbul'a kar yaGıyor .;! 

siye memuru fbrahim, terfian lstanbul'a 28 (Hususi mu· 
lzmir muhasebeyi hususiye mü- habirimizden) - Havalar bir-
dürlüğü tahsil başmemur[uğuna denbir;-soğu.;;.ştur.- Buraya 
tayia edilıaittir. kar yatmaktadır. 
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anisada C.H.P. vila C. H. P. 8er- /ngiltere ve FransaAlmanyaya 
mali yardımda bulunmıyacak! et kongresi top!andı • gama kongresi 

aş~an dllekl~r.ı. açı~ça Kazanrn·b~Tün ihti- Hitlerin riyasetinde askeri 
soylenmesın ıstedı yaçlorı konuşuldu. 
k ·ıı . S k , l . Bakırçayı için t ı t ı Ür mı etı, anca mes e esınde yekpa· Başbakanımıza ş~k~an op an ) yapı mamış 

e bir kütle halinde hükümetle beraberdir telgrafları da çekıldı •. 
Manisa (Hususi muhabiri- • Bergama, (Hususi) - C. H. 

rnizden) _' c. H. Partisi Ma- partisi kongresi yapılmıştır. 
n. ·1.. t k · b ·· Nahiyelerden gelen delegelerle 
ısa vı aye ongresı ugıın 

saat onda Halkevinde toplan- birlikte 14 üye toplanmış, 
K · I ·· Vali ve parti bas kanı Fazlı 

trııştır. ongrenın açı ması mu· ~ 

n b t·ı b"'t" M · b Güleç te bulunmuştur. 
ase e ı e u un anısa ay· K b k 1 w 

taklarla donanmıştı. Yer yer N f"on
0
gre l akş an .ıgı~a urbay 

trıuzila davul çalıyordu. . a ız zçe 1 seçılmış, yöne-

M .. h'd f t"I k d tım kurulunun raporu müna-
uşa ı sı a ı e ongre e k · · 

b l k ı K aşasız ve ıttıfakla kabul 
u unaca o an onya saylwı l d 

~... Ok d . . 1 o nn u. 
l\.azım ay a yerını a mıştı. R d . 
l'am saat onda vali ve parti ;:ıpor a 1648 lıra bina 
b k d kt L··tf"" K d borcunun yarısı kadarı öden-
aş anı o or u u ır ar . v. . 

başkanlık makamına geçmiş dıgı~ bır bando ku~uldu~~· 
\ıe ·k d h ı · l"kl ~ 1 geç .... n al"ne yapılan dılcklerın 

muzı a er a ıs ı · .. 1 mar· 
yapıldığı ve Halkevinin faali-Şını çalmağa baş'amı~tır. is

tiklal marşı ayakta dinlendi 
\'e başkan kongreyi açtı. Kon
~e ilk iş olarak vilayet hal
kının derin saygı ve sevgi his
lerini Yüce Önder Kemal Ata· 
IUrk' e, Başvekil ismet İnönüne 
Parti genel sekreterliğine ar· 
~ını kararlaştırdı. 
Başkan, kongrenin büyük 

ve ebedi Atamıza saygılarını 
i~har için bir dakika ayağa 
kalkılmasını teklif etti bu tek
lif sürekli alkışlarla karşılandı 
\'e kongre tazimatını bu su
tetie de izhar etti. 

Bundan sonra doktor Lütfü 
ICırdar çok değerli bir nutuk 
ad etti ve bu nutuk birçok yer
lerinde sürekli alkışlarla kar
ıılandı. Vali ve parti başkanı, 
ltıerhum Murad Germen'in 
kendisinden en çok istifade 
~dilecek bir zamanda hayata 
~eda etmesinden bütün parti
ilerin duyduğu acıyı izah ve 
~urad Germen merhumla ha
ata gözlerini kapıyan diğer 
~artili arkadaşların hatırala
~ına hürmeten kongrenin bir 
dakika sükut etmesini rica et
ltıiştir. Bu kadirşinaslık kon
tl'ede bulunanları çok müte
~assis etmiştir. 

Doktor Lütfü Kırdar söylev-
1en sonra, kongrede herşeyin 
•çık k~nuşulacağını, arkadaş
ıtrın tenkitlerini ve dileklerini 
~k aç1k izah etmelerini rica 
~tti. 

Bundan sonra kongre riya· 
et divanının intihabı işari 
eyle yapıldı kongre başkan
ığına ~doktor Lütfü Ktrdar,~ 
kir ci başkanlığa Akif Kollu) 
ğlu (Alaşehir), sekreterliklere 
ekine (Manisa), Ihsan (Manisa) 
eçildiler .. 
HesabI~ff~enine-d~-Celal: 

l<ırkağaç), Haşim ve Etem 
l<ula), bütçe encümenine Nuri 
Salihli), Zühdü - (Kırkağaç), 
~uri (Gördes), dilekleri tetkik_ 
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Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi neşriyat ... e yazı işleri 

lllüdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

ldıırehanesi: -
f r:mir İkinci Be} ler sokağı 

C. Halk pıırti!'li binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

'telefon: 2776 •. Posla kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
l'ıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
\"abancı memleketler için eenelik 

ahone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur -Üııü geçmi~ nfüıhalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU .MA'!'BAASINDA' 
BASILl\HŞTIR ,... ............. .-: ... 

Manisa Vali ve Parti başkanı 
Dr. lüt/ıi Kırdar 

encümenine Fan,k Cevdı>t {Ma· 
nisa), Rami {Gördes), Ali 
Vehbi ve Cehdi (Salihli), Cev· 
det {Turgutlu), Salihli dele· 
gesi Cehdi hakkındaki şika
yeti tetkik encümenine Haşim 
(Kula), SadeHin (Manisa) Ali 
Rıza (Gördes) seçildiler. Encü
menler seçimi de bittikten 
sonra parti vilayet idare he· 
yetinin raporu okunmuştur. 

Raporun okunmasından son
ra başkan: söz istiyenlere söz 
vermiştir. İlk defa söz alan 
Haşim (Kula) İskenderun An· 
takya ve havalisi mes'elesinde 
hükumetimizin aldığı mütecel
lidane tavıt ve hareketten ke-
mali sitayişle bahsetmiş bütün 
Türk mil1etinin bu Türk yur
duna verdiği kıymet ve ehem· 
miyeti böyle bir toplantıda 
bir kere daha izhara vesile 
bulduğundan kendisini bahti
yar addettiğini, Türk milletinin 
yekpare bir kütle halin de hü· 
kumetin emir ve işaretine mun· 
tazır bulunduğunu söylemiştir. 
Kongre [bu beyanatı sürekli 
alkışlarla karşılamıştır. Haşim 
(Kula) bundan sonra kaza 
Halkevlerine yapılan yardımın 
azlığından şikayet etmiş ve 
sonra parti üye adedine göre 
(Üye yardım parası) namile 
bütçeye konulan paranın çok 
az olduğunu partiye bağlılığın 
yalnız lafla olmıyacağını, her 
partilinin bu bağı nakdi yar
dım suretile de izhar etmesi 
lazım geldiğini söylemiştir. 
Kongre başkanı kaza Halkev· 
lerinc daha fazla yardım ya· 
pılma~ı hakkındaki teminatl 
ehemmiyetle nazarı itibara ala
cağını beyan etmiştir. 

Haşim'den sonra söz alan 
Zühdü (Kırkağaç) üzüm ve tü
tün mes'elelerine temas etmiş, 
inhisar idar~sinin mübayea 
teşkilatındaki noksanlığından 
köylü tütünlerinin çok ucuza 
sat1ldığını söylemiştir. Üzüm 
işi hakkında bağcılar bankası 
müdürü ve tütün mes' elesi 
hakkında da inhisar müdürü 
izahat vermişlerdir. İnhisar 
müdürü busene tütün istihsa· 
latınm geçen senelere göre 
2-3 misli fazla olduğunu, in
hisar teşkilatının eski yıllar
daki istihsalata göre tanzim 
edildiğinden Zühdü (Kırkağaç) 
ın bu talebini umumi müdür
lüğe yazacağını söylemiştir. 

Zühdü Kırkağaç sözüne de
vamla vilayetin yılJardanberi 
Atatürk heykeline hasret kal
dığını, parti başkanının hey· 
kelin yapılacağı hakkındaki 
l eyanatını vaid değil bir ta-

yeti kaydolunuyordu. 
Bundan sonra nahiyelerin 

dılekleri okun .• ağa başlandı. 
Bu işlerin en başında Bakır· 
çayı .geliyordu. Esasen bu derd 
cuınuriyet hükumetinin pro· 
gramı arasına girmiş bulunu
yordu. Sarıca'lar, Kestel gibi 
bazı çayların zarc1rlarının gi
derilmesi münakaşasında, hal
kın vergi borçlarına mukabil 
bu işlerde çalıştırılması esa
sının teklifi kabul olundu. 

Arazisi az olan köylerde 
toprak verilmesi ve bazı köy
lerde meyvacıhğın teşviki mu
vafık görüldü. Bazı köyler için 
harman ve orak makinesi is
teniyordu. Bunun toplu bir 
surette kullanılmak, benzin ve 
gaz fiatleri ucuzlatılmak su
retile yapılması uygun görüldü. 

Yeni bağ için Manisa fidan
lığından on bin çubı.rk iste
nildiğinden vaktında halka da
ğıtılacağı hakkında ziraat me· 
muru izahat verdi. 

Ziraat alatları için ağaçların 
rüsumsuz kestirilmesi işi de 
görüşüldü. 

Bazı yolların yapılması, öğ

retmensiz köylere öğretmen 

gönderilmesi, Kozak sahibli 
çamların hakkında orman rü
sumunun kaldırılması, sıtma 
mücadelesi yapılması, köylere 
ebe yollanması gibi birçok 
işler üzerinde mühim kararlar 
alındı. 

Bu meyanda, sıhhatı umu
miyeyi korumak maksadile 
ecza fiatlerinin ucuzlatılması, 
hekim ücretlerinin bir liraya 
indirilmesi, herkesin bu suretle 
sıhhatını korumak imkanının 
bulunması gibi yerinde dilek
ler de ileri siirüldü ve kabul 
olundu. 

Mühim bir nokta da; nahi
yelerde esaslı teşkilat yapıl
ması, İcab ederse nahiye mü
dürlerinin kaldırılarak kayma· 

ahhüd mahiyetinde telakki et
tiğini beyan etmiştir. 

Başkan; heykelin yakın bir 
zamanda vücude geleceğini 
söylemiştir. 

Bundan sonra Cevdet (Tur
gutlu) söz almış köylüye to
humluk buğday tevzii ve kö
mür işi hakkında beyanatta 
bulunmuştur. Mektupçu İcab 

eden cevabı vermiştir. 
Ahmed Çiftliklioğlu (Manisa) 

spor ve gençlik işlerine temas 
etmiştir. Nuri (Turgutlu) ka
zaların vilayet merkezinden 
kuvvet alarak daha iyi iş gö
receklerini vilayet merkezin
deki arkadaşların daha fazla 
çalışmalarını temenni etmiştir. 

Başkan başka söı istiyen 

~~~---------~~~ 
Fransa ve lngiltere, Almanyaya nota verdiler. 
ihtiyat zabitleri kongresinde M. Heriyo da söz 

a dı. Vaziyet karmakarışıkbr 

Alman askerlerinin Münih'te bir nümayişi 
Londra, 28 (Radyo) - İn- Bertin, 28 (Radyo) - Doy· 

giltere ve Fransa'nın Alman- çe Nahrihten Büro Ajansına 
ya'ya mali yardıma karar ver- göre İngiltere ve Fransa hü-
dikleri şayiaları devam etmek- kumetleri İspanya'ya gönüll.ı 
tedir. sevki mes' elesin de daha faal 

Resmi mchafil bu şayialara bir nufuz yapmağa karar ver· 
kıymet vermemektedirler. in- mişlerdir. _ 
giltere ve Fransa, Almanya'da İngiltere ve Fransa, bu mes-
silah tahdidi esası kabul edil- elenin esaslı surette halli için 
med.kçe böyle bir yardımı alakadar devletler arasında ih· 
düşünmemektedirler. zari bir müdavei efkar lüzu· 

- muna kanidirler. 
kamların emri altında köy mü· 
fettişliği yapılması idi. 

Bergama gibi diğer kazalara 
benzemiycn bir asarıatika ha
reketi olan bir yerde bazı is-
tisnai teşkilatın olması ve bu 
meyanda polis teşkilatının ya
pılması da kabul olunmuştur. 

Memleket için hayırlı karar 
alınmış ve 2675 liralık bir 
büdçe yapılmıştır. 

Yapılan seçimde, tüccardan 
Hamdi, Hasa Çelebi oğlu, 
avukat Haluk, Fehim Kamil, 

Abdullah Niyazi, lsmail Hakkı 
ve Süleyman Sırrı seçilmiş· 
lerdir. 

Bu suretle eski heyetten 
ya1 nız Süleyman Sırrı yeni 
gelmiş bulunuyordu. Bu mü
nasbetle büyüklerimize tazim 
telgrafı çekilmiştir. 

Başvekil İsmet l,1önü'ne bu 
yüksek lütfundan dolayı kong
renin şükranları da bildiril
miştir. 

Perşembe günü ilbay Fazlı 
Güleç ile Bergama'y, gelen 
İzmir şarbayı doktor Behçet 
Uz ve sıhhiye müdürü cuma 
günü öğleden sonra Dikili 
kongresini yapmak üzere oraya 
gitmişlerdir. 

olup olmadığını sormuş ve 
başka söz istiyen olmadığın
dan raporun kifayetini reye 
vazedeceğini söylemiştir. Bu· 
nun üzerine raporun kifayeti 
re.ye vazı ittifakla kafi görül
düğü anlaşılmıştır. 

Ruzname mucibince goru
şülecek birşey bulunmadığın
dan celseye son verilmiştir. 

Öğleden sonra e:ncümenler 
toplanarak çalışacaklar umumi 
heyet yarın saat onda içtima 
edecektir. 

Bu akşam saat yirmide kon· 
gre heyetine büyük bir ziya· 
fet verilecektir. 

Kongrenin 3-4 gün devam 
etmesi ihtimali vardır. 

F. Akşid 

Bazı yabancı gazetelerin 
Bergengavaen de Hitler'in ri
yasetinde büyük, askeri ve si
yasi bir konferans akdedildiği 
ve Hitler'in yeni bir sahne 
darbesi hazırladığı hakkındaki 
haberleri yalandır. Dr. Brük
ner ve diğer bazı ricalden baş· 
ka Hitler'in yanında bir kimse 
yoktur. 

Berlin 28 (Radyo) - Fran
sa ve İngilterenin Berlin sefir· 
lerinin evvelki gün Alman 
hariciyesine verdikleri nota, 
Fon Nourathın bulunmaması 
hasebile hariciye bakanlığı 
şeflerinden birisine verilmiştir, 
Bu sebeble M. Hitlcr ve Fon 
Nourath bu notadan henüz 
haberdar değildirler. Bugün 
nolanın Hitler' e verilmesi muh
temeldir. 

Paris, 28 ( Radyo ) - Ya· 
rın saat 17 de kabine El ize'. 
de Cumhur reisi M. Lebrun'
un riyasetinde toplanacak ve 
dahili vaziyet müzakere edi
leeek, M. Delbos tarafından 
da harici vaziyet izah oluna
caktır. 

Ruen, 28 (Radyo) - Ra
dikallerin bir içtimaında mec· 
lis hariciye encümeni reisi ta
rafından bir nutuk iradedilmiş 
ve: 

"Sulbü idame ve muhafaza 
lazımdır; bu da Uluslar sosye
tesinin ıslahile mümkündür. 
Avrupa'yı sulhe kavuşturmak 
için bütün Avrupa devletleri· 
nin teşriki mesaisine ihtiyaç 
vardır. 

ispanya mes'eleleri, şimdilik 
yalnız Fransa ve İngilierc ara
sında bir tesanüd sayesinde 
en korkunç bir safhaya gir
mekten menedilmiştir. Bu te
sanüdün umumileşmesi la
zımdır. 

Lehistan ve Romanya'ya ya· 
pılan siyast ziyaretler büyük 
faydalar temin etmi~tir. 1936 

Senesi sulh içinde geçmiştir. 

1937 iç in de ayni temeıınide 
bulunuyorum.,, Denıişiir. 

Liyon,, 28 ( Radyo ) - M. 
Heryo, dün ihtiyat zabitleri 
üçüncü kongresine riyaset et
m i.~tir. Hava bakanı da M. 
H ef) o'nun yanında idi. 

M. Piy~rkot: 

(Fransa taarruza maruz ka
lırsa, bu taarruz istiklalimize 
olacaktır. Fransa, bu taarruza 
karşı müttehid olarak hazır bu· 
lunmalıdır. Demiştir. 

M. Heryo da: 
Bugün, Fransa'da ittihad la· 

zımdır. Cumhuriyet fransası 

birdir ve her fedakarlığa ha
zırdır, hürriyet ve cumhuriyeti 
ve ayni zamanda beynelmilel 
sulhu müdafaa bize Jüşmüş· 
tür. Ve biz bu müdafaaya ha· 
zırız. 

IAdeseme çarpanlar 

Türkce'den , 
Türkçe'ye tercüme! 

Vefik paşa merhum, Garb 
dillerinden tercüme mesleğini 
memleketimizde ihdas edenler 
arasındadır; Tercüme için: 

" Bir insan tercümesi, bir 
kanaviçenin ters tarafıdır!. ,, 
Demişti. 

Fllvaki, her lisanın kendine 
göre bir inceliği, bir hususi· 
yeti vardır; bir dilin bünyesi, 
diğerininkine - tamamen deme· 
yeyim de kolay·kolay - uymazl 
bunun için Franszca veya ln
gilizce bir eserin aslındaki 
zevki, tercümesinde bulamayız. 

Bu, böyle! 
Fakat şimdi yeni bir teıcü· 

me usulü daha aldı, yürüdü. 
Türkçeden -daha doğrusu Arab 
harf h Türkçeden- Türkçeye 

tercüme!. 
Ecnebi dilden tercüme ek· 

seriyetle bir vukufun, bir ih· 
tisasm eseridir. Arap harfli 
Türkçe -veya Osmanlıca- dan 
tercüme ise, en hüyük aciz, 
en büyük bir miskinlik, en 
çirkin bir "Edebiyat hırsızlı
ğ1,, dır. 

Bu muharrir taslaklarınm, 
ıyı düşünülmüş ve iyi tertib 
edilmiş eski bir eseri bozuk 
bır ifade ve yanlış düşünce· 
lerle Türk harflerine çevirme· 
lerini acaba Vefik paşa ne 
suretle tarif ederdi? 

Birinci beyler sokağının ha· 
şmdaki kitap sergisinden bir 
çuval Yedi Gün vesaire mec
muasını alan uzun boylu bir 
adamın bunları kese kağıdı 

yapacağını sanmıştım. 

Keşki böyle yapsaydı da, 
tarih bilmem nesi şeklinde za· 
vallı intihaller vücut bulma· 
sına meydan : bırakmasaydı. 

Her kesin gönlünde bir ars· 
lan yatar; tıpkı Dôn Kişot 
gibi. 

Neden gazete ba~muharrir
leri, gazete allameleri bu don
kişotlarm bir servantesi olmı-
yorlar? F. lh1tliollu 



,Jlj Sayfa6 -------------.... ------ANAOOLu _________ İllll ___________ 29/121~36 

~~ t;;:;:;
0 

Tarikat 8yini yapan se-
-~ oardıtı tarihi gün.. kız kişi yakalannuştlf za f ,f '!l"I rt an -Başı Ji~:t:;,9/aia- -Baıı 1 inci salıifede • kikaıa giriımi,tir. Evelce de 

~ H ğu olduğu, fakat hu çocuğu boğa· yazdığımız gibi tahkikat neti· 
OzDm satışları 

Çu. Alfcı K. S. K. S. 
15 

Al 
•------ k alk.~vi~lde ~il, ]Tarih, Edebiyat rak öldilrttüğil hakkında da mfl· cesinde Muharrem'in evindeki 

lav, Gö~ı~. DUL-~ •ta AllınOT• omıtesı e um upın&r ocağının him bir ihbarda bulunulmuttur. 
'.I' ~I"""', #~ ~ birlikte yaptıklan bu meı'ut güne Bu ihbar fberinde de tahkikata toplantıda ayin yapılmadıtı 

723 Jiro ve şüre. 13 
242 Ü. kurumu 14 50 
214 A. R. üzüm. 13 25 

18 
17 sO 
12 rıs 
17 25 
18 

d h l d 
·ı aid teubtıntta binlerce halk itti· h 1 gibı' bu maksatla da toplanıl· 

U asım T 
e emmiyet e devam olnnmak.tadır. ' a ını yen l er dk. elmit ve bu tezahürat bir aöy· Ayin yapmaktan maznun maelıtı anlafılmıştır. Fakat 144 ln1ıtsar 11 50 

Pazar günü lik müsabaka· 
larına devam edildi. Rüzgar, 
sopk ve kar dolayısile çok 
zengin olan bu hafta maçları 
adeta seyircisiz geçti. ilk maç· 
ta Buca takımı, Egespor ta
kımına nazaran daha güzel 
oynadı ve maçı 4-3 kazandı. 
Bu oyundan sontl\ Göztepe · 
Demirspor takımları karşılaş· 
tılar. Bu oyunun hakemi K, 
S. K. dan Esad sahaya gel
meditinden maçın idaresi, 
tecrübesiz bir hakeme verildi. 
Ve oyun baştan nihayete ka· 
dar batalı kararlarla heyecan· 
ıız bir şekilde geçti. Birinci 
devreyi 1·1 berabere bitiren 
Göıtepe'liler oyunun bitme· 
ıine bir dakika kala galibiyet 
sayılarını atarak oyunu 2-1 
kazandılar. Bu oyunu Altınor· 
du • K. S. K. maçı takibetti. 
Günün mühim maçlarından 
olan bu müsabaka. daha ilk 
dakilcalannda heyecan uyan· 
dırmaya başladı. K. S. K. ta· 
kımı şiddetli esen ruzgarın 
aleyhine oynadığı halde, can· 
la baıla çalışıyordu. 

T9p, d{vrenin 15 ine\ da· 
kikasına kadar K. S. K. nısıf 
sabasınC:lan aynlmadı. Bu da· 
kikadan sonra K. S. K. lılar 
açılmlla başladılar. Fakat on· 
lar da ~sallardan istifade 
edemediler ve devre Altınof" 
dunun bikimiyeti altında ve 
3S inci d akikada Said'in at· 
bjı tek Q'olle bitti. ikinci dev· 
reye ancak tele golle mağlup 
çıkan K.S.K. takımı. rüzgarın 
yardımından istifade edeceği 
yerde, tamamile oy:ununu boz· 
du v~ 5 inci dakikada Altın· 
ordunun ikinci golünt; mini 
olamadı. 

Altanordu iki ıol av•nta· 
jını elde ettiktea senra mü· 
daf uya çekildi ve :rüzgarın 
yardımile birbiri üzerine inki· 
pf eden K. S. K. akınlarını 
durıh.rma(a çalıştı. 20 inci 
dakikadA K.S.K.'ın bir hacu· 
munu kesmek istiyen Cemil, 
18 çizgisi dahilinde topu elile 
tuttu. K. S. K. da serbest vu· 
ruştan ilk ve son sayısını yap· 
tı. Bundan sonraki mütekabil 
hücumlar bir netice vermedi 
ve oyun Altın ordu' nun 2· 1 le· 
hine bitti. 

Sıra Altay. f zmirspor maçı· 
na gelmişti. 

lzminpor'lular en iyi oyun· 
culinndan beş kişiyi kaybet· 
tikleri halde, çıkardıkları yeni 
kadroda eskileri arattırmıya· 
cak derecede gijzel oynadılar. 
Ve bu ıuretle Altay'ın kuv· 
vetli takımına karşı ancak 
3-1 ~gibi az farkla yenildiler. 

Bu maçın idareıi A. O. lu 
Mu.W.'ya tevdi edilmişti. 
~n Altay'ın lzmirspor mü
dafaasında kınlan hücumu ile 
bqladı. lzmirsporun genç ta
kımı, lehine aldıtı rüzginn 
yardımı ile mütemadiyen Altay 
kalesine akıyor: lakin tecrübe· 
ıiz olan mubacimleri rol çı· 
karamır.ordu. 

Altay, birdenbire lzminpor· 
lulann tazyikinden kurtuldu. 
ve mukabil akınlua başladı. 
Fakat bugün fevkalade bir 
oyun ~11an mudafi Adnan'ın 

reaiz kahyordu. Devre 0-0 be· 
raberlikle bitti. 

ikinci devrede Altay rüz· 
garın avantajile oynuyor ve 
lzmirspor kalesinden bir türlü 
ayrılmıyordu. De\ renin üçüncü 
dakikasında lzmirspor kalesine 
yakın bir firikiği Saim güzel 
bir vuruşla gole tahvil etti. 
1 O uncu Dakikada Şükrü, uzak· 
tan çektiği bir şütle Altay'ıo 

ikinci sayısını yaptı. Bu sayılar 
lzmirspor'Juları harekete ge· 
tirdi 25 inci dakikada müdafi 
Ali geriye pas vermek istedi 
ve topu, kendi kalesine soktu. 
lzmirspor'lular bu suretle ka
zandıkları ilk sayıdan sonra 
bir, iki fırsat daha elde etti· 
ler, fakat istifade edemediler, 
35 inci dakikada Altay üçüncü 
sayısını çıkardı. Bu suretle 3· 1 
Altay lehine bitti. 

Ayni kulüplerin B. takımları 
halk sahasında karşılaştılar ve 
lzmirspor 5-2 Altay'ı, Buca da 
2-0 Eıespor'u mağlub ettiler. 
Altınordu-Karşıyaka'yı, Demir· 
spor da Göztepe'yi seremonile 
yendiler. 

Kır koşusq 
Pazar günü 935-936 ıenesi 

mıntaka ilk kır koşusu müsa
bakaları yapıldı. Bu müsaba
kalara ancak 6 atlet iştirak 
etti. 5000 metre kır lcoşusun· 
dan ibaret olan bu müsaQaka· 
)'1 lstanlul'dan Ateş·Güoeş'li 
Rıza Maksud 18,4,5/10 daki
kada bitirerek birinci geldi. 
ikinci K. S. K. dan lbrahim, 
üçüncü Albnordu 'dan Arab 
Besim geldiler. Takım halin
de hiçbir kulübümüz iştirak 
etmedi. 

GüTültü 
ile mücadele •• 
Taksiler de 
Olakson kullanmıyacak .. 

Belediye, Dahiliye Vekale
tinin mütemmimi üzerine gü
rültü ile mücadele için oto· 
büslerdeki glaksonları kaldırt· 
mı~; yalnız taksilerde glakson 
kullanılmasına müsaade etmiş 
ve fakat bunların da sık·sık 
çalınmamasını bildirmişti. 

Son zamanlarda taksilerin 
daima glakson kullandıkları 
görüldüğünden, Belediye bu 
defa taksilerin de <7laksonları· , 
nı kaldırarak korna kullanma
larını ve glakson kullananların 
cezalandırılacaklarını bildirmiş· 
tir. Glakson, yalnız hususi 
otomobillerde kalacaktır. 

Menemen C.H.P. 
kongresi ve yeni intihabat 

Menemen, (Hususi) - C.H. 
P. kongresi büyük bir kalaba· 
lık huzurunda açıldı. Samimi 
bir surette dilekler tesbit edil· 
di. Bilahara seçım yapıldı. 
Yönlcurul asil azalıklarına Mus· 
tafa Onaran, Mustafa Kemal, 
Mustafa Fodul, Mustafa Akıncı, 
Kamil, Muharrem ve yedek 
üyelıklere fmncı Osman, kolcu 
lbrahim, Ali Ulvi, Mehmed, 
manifaturacı Bekir, lbrahim 
çavUŞ; doktor Hamdi seçil· 
diler. 

il kongresine de, eczacı Ke· . 
nan, Mustafa Onaran, Mustafa 
Kemal, Mustafa Fodul, Meh
m~d Erçetin seçildiler. Arka· 

iZi tebrik ederia. 

levle açılarak. An karada 'ki ıAirler Ilı 
tarafından Atatürk edebiyatı gilnü· olarak nezaret altına alınan ta kikat incelenirken şeyh Ha-
nft ya,atacak tiirler okunmuı, milH yedi kadın ve sekiz erkek pa· lil'in evinde bu 'Yak'.adan 3S 
rakı81ar oynanmııtır. zar günü akşamleyin adliyeye gün evel bir iyin yap1ldıtı1 

Gene bu güzel gtıniln hatırası· verilmiş ve haklarında tevkif· içki içilip sazlar çalındı'tı, 
nı yaşamak için Ulus meydanında leri için karar verilmek üzere - '\1.etif ya bazrelti A'li! 
Ankara'lılarla villyet parti kon· Sulhceza hakimliğine ıevk Diye ~ld+, ~ IÔ)"' 
greıi delegelerinin ittirak etti~i d l lendiı.: bi-~" .-."'-it~· - ı.. .. ra· 
büyük. bir toplantı yapılmıotır. Bu e i mişlerdir. •• "Y" ..-n ~~ 'la 

münaaebetle ibid .. ye çelenkler ko- Sulhceza hakimi, maznunları fından bildirilmift)r. B.nun 
nulmut ve Ankara'lılann aevincini birer birer isticvab ettikten Üzerine bu ayinde bu!unanla· 
anlatan bir hitabeden aonra Anka· sonra sekiz kişi hakkında tev· rın adlan birer birer tesbit 
ra halkı en bilyök hemt,.hrilerine kif kararı vermiştir. Bunlar; edilmiştir. (Tahtacı) denilen 
kaJ'fl duyduktan Hnılmaz bağlılı~ şeyh Halil ile gene şeyhlerden bu köyliiler, iyin yapmadık· 
belirtmek için Ankara valisi ve C. 
H. ParJisi ilyöok.urul başkanı Ne•· ve Halil'in kardeşi Sani, Bay- larını söylemişlerse de suçlan 
ud Tando~ao'ı memur etmiftir. ram oğlu şeyh Murtaza, Ça· tesbit edilmiştir. Şeyh HaJil, 

Atatürkün Anlcaraya ilk kal İsmail, şeyh Halil'in dayısı evelce Konya'da oturuyordu. 
ayak bastıkları günün yıldö· Halil, arabacı kocakafa Hü- babası (Tahtacılann paşası) 
nümü olan bugün şehrimizde ıeyin, Abdullah oğlu Haydar diye tanınıyordu. Bahası ölün· 
yapılmıı olan ttızahürat müna· ve molla Halil'in kardeıi Meh· ce Bulgurca köyüne gelip yer· 
sebetile Ankara vali ve bele· med' dir. leşmiştir. Suçlular, dün ikinci 
diye reisi Nevzad Tandoğan Müddeiumumilik iyin yap- sorgu hakimliA'ine verilmiş ve 
şehir halkının bu içten gelen mak su~ile alakadar üç kişiyi geç vakte kadar isticv~p edil· 
sevgi ve saygılarını Atatürke daha aramaktadır. mişlerdir. 
şu telgrafla bildirmiştir: ilk defa maznun sıfatile Ad· Cumhuriyet müddeiumumisi 

"Bu saatlerde en büyük liyeye verilen yukarıda adları Asım Tuncay, hadiseye bü
hemşehrilerine duydukları sar· yazılı ıekiz kişiden başka Veli yük bit ehemmiyet atfederek 
sılmaz bağhlıA-ı belirtmek için otlu Muharrem. Çine'li Halil, tahkikata hassasiyetle adım 
fırsatların en güzeline kavuş· Aydın'lı lsmail, Halil'in teyze adım takip etmiştir. 
muş bulunan Ankaralılar ve zadesi Mehmed, Esma, gelini Müddeiumumi; dün razete· 
Parti kongresi delegeleri can· Ayşe, Halil'in karısı Fatma, mize şa beyanatta bulunmuştur: 
dan duygularının yüksele ka· Salih karısı Şehriban, arabacı - mnnc:ikinunun 2S inci 
tınıza sunulmasına beni me· Kocakafa Hüseyin, Halil'in recesi Bulrura"di Veti otfu 
mur ettiler. metresi Fethir•, Mttharrem karısı Muharrem'in evinde fiUiakika 

Ankara'ya ilk ayale bastıtı· Naciye, Muharrem kızı Nadire bir davet tdplantııı olclufu• 
naz mukaddes an gelince ko· ve Ahmed oğlu DurmlJf da fakat bu topfantıhın bir iyin 
nuşmamızı bırakarak anıtınııın vardL Bunlar, Sulhceza ha· ve tarikat icrası maksadına 
önüne koştuk. Ankarayı ve kimliğince isticvaplarından ıon· müoteni bulundutu halen ta. 
Türkiyeyi yaratan Atatürke ra salıverilmişİerdir. hakfcuk etmemiş. ancak mez· 
du)(duğum11z tiikran bizi gö- Ayin yapanlann yakalanma" kür evde işret esnasında Hü
rülmemiş bir vecd içinde ya· ları, şu sutetle olmuştur: ••yin'le Halil araıın'Cla valci 
şatıyor. Sizi başımızda görme· 25 Birincikanunda Bulgurca olan bir münazaada Hüseyin'i:1 
nin emsalsiz sevinci gözlerimi· köyünde Veli oğlu Muharre· on gtlnde zail olur derecede 
zı doldurmuo, göğüslerimizi min evinde bir ziyafet veril· yaraland'ıtı ve hiClise mahal· 
kabartmıı, hepimiz bU,iik da- mişti. Bu içkili ziyafete Nar- linde birkaç el de silah atıl· 
valar)mızın ve büyük devrim· lıderc köyünden Muharrem'in d•ğı anlaşılmıştır. Bu nokta· 
lerimizin birer bekçisi olarak bazı bildiklerile Bulgurca kö· dbn zabıtaca tahkikata devam 
bir ağızdan haykırıyoruz. yünden arabacı kocakafa Hü- edilmektedir. Ancak adliyece 

seyin, lsmail otlu ıeh Halil bu vak'a haklCında mahallen 
Varol Atatürk ve daha bazı lca·m-ler da·~ 

- .YÇ~ yapılan incelemede bu vak'a· 
Ankara, 27 (A.A) - Ata· edilmifli. içki alemi devam dan 3S gün evel ayni köyde 

türk'ün Ankara'ya ilk defa ederken bir aralık •eh Halil'in h H ı 
y şe a il'in evinde 15-20 eş· 

ayak bastıkları günün .. şerefi· metresi 16 yapnda Fethiye de has toplanarak ICadınlarla bir· 
ne Ankara bölgesi atletizm eve gelmiıtir. Muharrem; zıy' •· Jilete eski adetleri veçhile işret 
ajanlığı tarafından tertib edi· fctte Halil'in k81'1sı ve çocuk edil>, saz çalıb iyin yaptık'arı 
len 12 kilometrelik sokak ko- lan da bulundutunu söyliyerek 

F h
. • . . . anlaşılmış ve yakalanan 15 

şusu bugün öğleden sonra ya· et ıye ye ıçerı gırmemesini 
pıldı. Atletler saat 13 de Hal· söylemiıse de Fethiye dinle- kişi Sulhceza hakimliğine ve-

. · · · b rilerek sorguları bilicra sekizi 
kevinde toplanarak liususi oto· memış, ıçerı gırmış, unun .. · f b 1 tevkif edilmiştir. 
mobillerle Dikmen sırtında uzerıne ziya ette u unan Ha-

l·ı•· k ki d Cumhuriyet devrinde eski 
kayak sporları için yapılan ı ın arısı ve çoco an, ev en 

çıkıb gitmişlerdir. batıl itikadlann yeri olmadı· 
stğınığa gittiler. Soyunduktan Az ğını bu kabil itiyad ve itikad-
sonra tam saat 14,23 de kn. sonra ziyafette buluna· ....-- ~ le f .. ..,. ı d ların kökünden ifna edilmesi 
şu başladı. Muhtelif kulü~ ra a ayı tutsu ıyen er en 

arabacı Koca pafa Hüseyin; yeni rejimin bir lazimesi bu· 
lerden 12 atlet iştirak etti. Halil'in metresi Fethiye'ye bir lunduğunu hala takdir etniİ· 
Çelik vücutlu kuvvetli atlet· 1 kestane ikram etmiş, kadın yen ere acımamak elden gel· 
ler Dikmen' den itibaren çok bunu almamış, Hüseyin, ka- mez. Yeni devrin e!ektirik 
muntazam bir manzara arze· dının bu hareketini Halil'in sür'atile ilerileyen bu t~kamül 
diyordu. Bakanlıklar arasın· tesirine atfetmiştir. Bir tarla sahnelerini görmekten gafil 
daki asfalt caddeyi talcibeden mes'eleainden zaten araları olanlara ve yahoCI bunları 
koşucular Kızılay bahçesi açık olduğu için Hüseyin, küf. hazmedemiyen bu kabil saf· 

M111i Emlik Müdürlüğünden: 
No. 

84 H. Alyoti 16 SO 
55 Esnaf bantca. 17 75 
20 S. Emin 17 60 
8 Kadı o. Meh. 12 
7 J. Taranto 14 25 
1497 

381732 
383229 

Z. yalı satltlaM 

19 
12 se 
14 so 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
53500 A. Lafont 43 50 47 
25000 M. Miha. 47 47 
20000 A. Muhtar 48 48 
20000 O. Muhar. 46 SO 48 
10000 Ali Molla 48 48 
5000 A. Saffet 49 46 
3700 Hamit z. 50 SO 
3000 Çolak o. Nu. 39 30 
2000 Tevfik Naz. 50 50 
1000 Emirler z. 49 49 

123200 
Zahire satı9ları 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
130 Buiday 6 4375 6 437; 

7 Araka 8 .SO 8 SO 
4 Fasulya 8 7S 8 75 

62 Susam 18 18 
227 Kepek 3 625 3 375 
113 B. pamuk 48 SO S3 
768 Ken. pala. 260 470 
250 Ton ,. 260 470 

T ct;ih ltımlcHt 
Gdhice1t ay açtf ahtc .. 
lzmir' e gelece~ seyyahlara 

rehberlilC edecekler için tertib 
edilen tarih korslarr, Kinunu· 
t.ani ayının ikinci bafta11 içinde 
açılacaktır. 

Belediye Eıe ve küoük AsyW 
hakkında Fransa' dan ondört 
ciltlik tarih getirtmiştir. _, ____ _ 

lmir tnhiıarlır tiışmüdiir· 
lüğünden: 

Başm6ddrlütfiiliGrce- 6 teı\e
ke giz ve 60 tene~ adt mo· 
tör ben2ini dairemiz<t~ meY. 
cut şartnamesine pe pazar· 
lıkla satın alınaceltbr. 

isteklilerin 41, 50 lira temi• 
natlarile 30/12/936 günü saat 
1 S te ba$müdürlüjiimüzdeki 
komisyona gelmeleri. 1165 

Iİllİlı ............... .. 
dillere cumhuriyet lcanunlan 
elbette ki doğru yolu göste· 
recek, bu kabil sakat ve iti· 
yadi vahimelerle dolu kafalan 
kökünden ıslah eyliyecektir. 
Feyizli cumhuriyet rejimi ta· 
biatın bedbahtlığına uğrayarak 
kör ve sağır dotan fanileri 
bile müesseseltrdc okutarak: 
onlara fiil sahasında bir var· 
lık temin ederken bu rejimin 
çok kuvvetli bir uzvu olan 
adalet manzumesi ve kanan· 
larıinız şüphesiz ki babl iti· 
kadlarla malül kafaları eski 
sakım adet ve ananelennin 
icrasına engel olacaktır. 

Ura 

önünden, Atatürk caddesinin retmeğe başlamış, bunun üze· 
sağ tarafından, Sıhhiye veki· rine Halil; ev sahibi Muhar· 
Jeti, ismet lnönü enstitüsü, rem'in tabancasını alarak kab· 
tayyare cemiyeti ve sergi evi zesile Hüseyin'in başına vur· 
önünden, iş bankası önünden muş ve onu yaralamıştır. 
geçerek hükumet meydanında Havaya da birkaç el silih 
biten koşuyu 41 dakika 8, 10 atılmış, Hüseyin, evden kapı 
saniyede Gali~ birincilikle, dışarı edilince doğruca jan-
41 dakika 18 saniyede küçük darma karakoluna giderek şi
Şevki ikincilikle ve pekiz bir kayet etmiş, fakat bu içkili 
farkla da büyük Şevki 42 da· toplantının iyin maksadile ya· 
kika 3S saniyede üçüncülükle pıldığmı da söylemiştir. Bu 
kazandılar. ihbar üzerine jandarma lco-

589 Tepecik yedi kızlar mevlriinde 11 dekar 28 metre 

Müsabakaya iştirak eden mutanlıtı inceden inceye tet· ------
12 atletten dokuzu koşuyu bi· kol saati verildi. 
tirdiler. Halkevleri reisi Ferid Otomobillerle Ha11C~vine gi· 
Celil kısa nutkuyla müsaba- dilerek gayet iyi- bir rekor te
kalardan Galib'e fiimüş kol sis eden atletler şerefine Hal· 
saati ve küçük Şevki ile bü· kevi tarafından çay ziyafeti 

de eH birer verildi.; 

M. bahçe kule ve dam. 3000 
Yukllrda yazılı pyri menkulun mülkiyetine haddi liyHda ta• 

lip çıkmadığından on gün müddetle uzatilmıştır. ibatesi 7 /1/937 
perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdür-
lüğüsae müracaatlan.. 1618 

lzmir Palas Salonlanııda 
Yılbap gecesini azami zevk ve neş'e içinde geçirme

lerini temin için büyük fedakarlık ihtiyarile 

J S T N B U L' DA N 
Mukemmel /Jir Rus orkestrası 
Getittildiğiui anuhtemn müşterilerimize tehfir ve ilin ederiz. 

lztnlr Pala• oteli MiiillrlgetF 
lun eveldea tutu 
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H P t• · ·ı ~ t k lzmir'de T R A lzmir Komutanlıtı ilanları . . ar ısı vı aye on- A.tı·na. 'darams u .. h,·m lzmir Müstahktm Mevki satın alma komisyonundan: • d • • t 1 d Soğuklar - te!efon - telgraf 
gresı un op an 1 hatlarının bozukluğu, de· konuşma/ar yaptı 1 - Hastaneler için 2000 adet çelik somyalı demir kaıyol& 

- Başı 1 inci sahifede -
e açık alınla yüksek katınıza 
ıkmış bulunuyor. 
Çalışmalarımızın derecesini 

içecek olan münakaşalarınıza 
n geniş tesamüh hislerile ce· 
ab "termiye çalışttktan sonra, 
m iki yıl üzerimizde şerefle 
şıdığımız llyönkurul üyeliğini, 
mir gibi memleket hizmetle-

'nde bulunmıya değeri olan 
tkadaşlara devretmiş olaca
ız.ft 

Raporda bunu müteakip 
arti kongreleri karar ve di
klerinin ulus hizmetlerindeki 

nkişaf şekilleri ve bunların 
innetice hükumet icraatının 
saslarını teşkil eyledikleri, he
etin bu düşüncelerle çalışa-
ak verilen vazifeleri başar
ağa çalıştığını bildi riyordu. 
aporda, bütçe k.smı göste
'yor ki, geçen yıl bütçesi 
17529 lira 60 kuruştu. lzmir 
vilayetindeki fazla ihtiyaçlar 
düşünülerek bu miktar 936 da 
57900 liraya çıkarılmıştır. Par-
tice yapılan yardımların tev
İine ve spor teşkilatının 
ekemmülüne hususi bir ehem
lbiyet verilmiş, spora 27700, 
ardımlara 19000 lira ayrıl

l!tııştır. Bu ikincinin 5000 lirası 
llınıir, bin lira ı kaza Halkev
lerine, 5000 lirası hayır cemi
~etlerine, 8000 lirası dağınık 
İçtimai yardımlara ayrılmıştır. 

AlsancalC ve Bayraklı' da iki 
l>arti binası kurulmuştur. İçti
lhai yardım ·sahasındaki faa
liyette belediye ve hususi mu· 
hasebeden de müzaheret gö
liilmüşt ür. Parti genel sekre· 
terliği de spor teşkilatının 
kuvvetlendirilmesi nisbetinde 
hususi yardımlarda bulunmuş
tur. Parti üyelerimizin taah· 
hüdlerini yerine getirmekte 
daha hassas olmaları icabet
liği anlaşılmıştır. Maamafih 
~esif bir ekseriyet ve partili 
almıyan hayırsever İzmir'lile
tin hayır cemiyetlerine karşı 
~üksek samahat eserleri kay
de sezadır. Heyet, bu rapor· 
da bu ciheti şükranla tebarüz 
~ttirmiştir. 

Heyet, geçen yılın kongre 
ltıukarreratını takib ederken 
hiçbir zorluk görmemiştir. Fa· 
kat yaptırılamıyan işler için 
siteme hak yoktur. Herşey 
ıtıaddi imkanlarla ölçülür. Ha
l'ab bir vatan üzerinde bir ma· 
lrıure kurarken şu veya bu 
ıtıedenl ihtiyacın eksik kalma
ması, inkılabın hızı için, ku
sur telakki edilemd. 

Heyetin bütün toplantıları 
ahenk ve samimiyet içinde 
teçmiştir. 

Halkevlerinde 
Ödemiş, Bergama, Urla 

Jialkevlerinin faaliyeti daha 
oİgunlaşmıştır. Yeni bina Y~~
ınak veya binala~d? ta?ıla~ 
g-ibi inkişaflar bitmıştır. Şımdı 
de, gençliğin ve yeni neslin 
inkılab felsefesini yapacak, 
fani duygular üstünde milli 
ülkümüze aid manevi varlığı
ru yaratacak bir faaliyete ~h
tiyaç vardır. Dokuz komıte 
çalışmalarına devam etmiştir. 
1'lzmir antolojisi,, tetkikleri 
ilerlemiştir. Heveskarlar için 
resim atölyesi kurulmuş, dai
mi bir galeri açılmıştır. Tem· 
&iller devamdadır. Yalnız ko· 
mite elemanları azdir. Sosyal 
Yardım komitesi 4345 liralık 
}'ardımda bulunmuştur. Muh
telif konferanslar verilmiştir. 

Spor 
Gen~liğin ruhu ~· fizik ter· 

biyesine esas olanspor işlerine 
alaka ve himaye artırılmıştır. 
Nitekim bölge başkanlığı inti· 
habı da p!rtinin tasvibinden 
geç.niştir. Spor teşekküllerimiz 

Cumhuriyet bayramında hususi 
merasimle partiye bağlanmış 

ve bu yolda yürüyeceklerine 
andiçmişlerdir. Stadyomda vi· 
layet ve belediye meclislerinin
de yardımı ile büyük yenilik
ler yapılmıştır. Karşıyaka ve 
talebe çayırında da yeni sa· 
halar vücuda getirilecektir. 
Güreşçiliğin inkişafı için ça
lışılmaktadır. 

Esnaf ve işçi birlikleri 
Parti ışçı ve esnafımızın 

meşru dilekleriııi, bizzat kendi 
siyasi kanallarından temin için, 
sermaye verdiği kıymeti aynen, 
vermiş, bu içtimai ve mesleki 
teşekkülleri inkişaf yolunda 
yürütmüştür. Bu teşekküllerin 
azaları 35 bini geçmektedir. 
Bittabi, onları her hususta tat
mirı etmekte güçlük de çekil· 
miştir. 

Yeni sanayi hareketimizde 
fazlalaşacak olan işçinin ha
yatını ·ıe ihtiyacını layıkile 

tanzim etmek bir devlet işidir. 
Nitekim çıkarılan iş kanıınu 
da, bu so~yal ihtiyacın bir 
ifadesidir. Birlikler, azasına 
çok müfid olmaktadır. Dok
torları, ebeleri, yardım para· 
lan vardır. Günde asgari 125 
l:iastaya bakılmaktadır. Yani 
bir senede 50 bin kişi tedavi 
görmektedir.· Bir aydaki yar· 
dım miktarı 400-500 liradır. 
Rapor, iki paıtiliye muvakkat 
tard cezası verildiğini bildir
mek ve parti safların.la çalı· 

şırkcn ebediyete göçen arka· 
daşları anmakla bitirilmekte 
ve; 

- Yapacağınız işler yurd 
ıçın, memleket için hayırlı 

olsun! 
Denilmektedir. 
Raporun okunmasından son

ra yedişer kişilik dilek ve he
sab encümenleri seçildi ve 
kongre, bugün öğleden sonra 
saat 17 de tekrar toplanmak 
üzere dağıldı. 

Dilek enci.imenine Belkis, 
Şehime, eczacı Faik, avukat 
Ekrem, Fehmi, Nazif ve Re
şad, hesab encümenine de; 
Şevki Demir, Muharrem Ba· 
ran, Mehmed Fahri;-- Edib, 
Hasan ve Necmi Aras ve Leh· 
lebicizade Reşad seçildiler. 

Kongrede Belediye Reisi 
Behçet Uz, Müddeiumumi 
Asım, Sıhhat işleri müdürü 
Cevdet Şakir, Posta ve Telg
raf başmüdürü Naim ve diğer 
devair müdiranı da hazır bu
lunmuşlardı. 

Hesab ve dilek encümen· 
leri, bu sabah saat 9 da Parti 
binasında lt>planarak çalı~a

caklardır. 

Kongre, Büyük Şefimiz Ata· 
türk ve Başbakanımız İsmet 
İnönü ile Parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya'ya tazimat telgraf· 
lan çekilmesine karar vermış 
ve bu karar hararetli alkış
larla karşılan rnıştır. 

Ananevi dostluk 
- Başı 2 inci sahil ede -! 
mıya alışmış olan Sancak Ti.irk'le-
1·ine kendi kendileıfoi idare etmek 
hakkını neden çok görü)'or'! 

Fransız dostlarımız emin ola
bilirler ki oıılıır bu ters ve ~a'ı 

görü~lerinde ı11rar ettikçe kaybede· 
cekleri şey yalnız Türkiye eumhu· 
riyetinin dostluğu değil. bütün ya· 
kın Şark'ın itimadı olacaktır. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

nizde hadiseler: •. • 31/12/936 perşembe günü saat 15,30 da lstanbulda 
-Başı 7 inci sayfada - - Başı 1 inci sahifede Tophanede levazım amirligi satın alma komisyonunda 
İki gün devam eden şiddetli Finde kain Ht·clıiu'cle qıkubulacak kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Karayel fırtınası, şehrimizde nıülakııtrı hii)·iik bir ehcnımlyet nt· 2 Tahmin bedeli 48,000 liradır. İlk teminatı 3600 liradır, 
bazı hasarata sebebiyet ver• fetmektı·<lir. 3 Nümunesi komisyonda görülebilir. Şartnamesi 240 ku· 

B. Stoyadinoviç'in Paris'te Fran. k b'l" d k · d 1 
miştir. ruş mu a ı ın e omısyon an a mır. 

sız n::ızırlarile yıı pmış olduğu gö· f d d • 1 J 1 1 ki Bı.lhassa evelki crece fırtma 4 steklilerin ticaret o asın a Kayıt ı o ma ar şart o rna a ,., rilşmcler hal-.kıııda B. Antonesko'· 
son derece şiddetlenmiştir. dan icahf'<lf'ıı nıalı.i.ıııatı almış 01• beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 
Tan vapuru, liman dışında dıığu t:ıbmin oluııınaktadır. yazılı vesikalarla teminat makbuzlarını ve teklif mek· 
demir tarayarak dolaşmağa ~anı, 2i ( A.A ) - .MeL'ıı!';an tuklarını ihale gün ve saatından en geç bir saat evel 
başlamış ve çıpası lzrnir'le kar- mccfoi .Frnnsa · Suri)e muahede· komisyona vermeleri. 15 19 24 29 1496 
şıyaka arasındaki otomatikte· ı.iui ittifak ile tasdik etıııi~tir. 

k bı k ı ·k • j.,ıaııbııl, 2R (lluı.u~i nnıhalıi- lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
lefon a osuna ta 

1 mış, ao- Hastaneler için 31 / 12/936 tarihinde kapalı zarfla alınacag~ ı ]oyu koparmıştır. Bu yüzden rimizdeıı) Dış bakımlık gı'ıwl 

lzmir·Karşıyaka arasında oto- ı>ı·kı·eteri ve büyiik ı·lçi Num:ın ilan edilen 2000 ' karyolanın münakasası yılbaşı tatiline tesadüf 
matik telefonla göröşüleme- ;\Jrııeını·nciog-ln. hııgiin Pari~'ten ettiğinden kapalı zarf eksiltmesi 4/ 11.kal'l.1937 pazartesi günü 
mektedir. hı:ııılıııla gı>lnıiş, karşılanmıştır. ı · saat 15,30 İstanbulda Tophanede satın alma komisyonunda 

Dıı lıakunınm: Doktor Tevfik 1 24 rı9 1558 Evelki gece müthi..: fırtına, yap_ı a. ~ağı. L-
'f Iliitıl ii A ra~'ııı, P .. ıris "ten ıliineı kPn -

mendirek dışında demirli bu- Atin;ı·)a u~r.ınıış, i~ta~yonıLı )u. Tashih: Müstahkem mevki için satın alınacağı Anadolu 
lunan bir Alman vapurunu ırnni:c-ı:ın başhııkuııı general .\1. i\ft.. gazetesinin 27/12/936 tarih ve 7103 sayılı nüshası ile neşre· 
sürükliyerek mendireğe yanaş· t;ık~a-, lı:ıriciyc nıibır.-arı. Tiirkiye. dilen 74700 kilo samanın mecmu tutarı 1680 lira 75 kuruş 
ttrmı~tır. Demir tarayan vapur, Yııgo~luv)a "" lliınıutı)a l'kilı·ri ve muv..-kkat teminatı 126 lira 6 kuruştur. Tashih olunur. 1624 
deniz polis merkezindeki polis tara(ırıılan kıır~ıl:ınrru~ıır. Aıiııa'J:ı 
memurları tarafından görülerek üç giin k:ılaı·ak vr: sonra Bı•lgraıl Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: 
düdük çalmak suretile vapur· )Olıle l•tanbııl'a dönecektir. (.;aze· 1 - .Mst. Mv. kıt'at ihtiyacı iç.in pazarl ıkla 79200 kilo 
daki nöbetçi tayfalar vak'adan ttcitP-re bf'yıınaıııııln : Soma linit maden kömürü alınacaktır. İhalesi 30/1L'936 

- Paris·tt! alclaıle hir forrnıı- b 14 30 d k 1 d l k haberdar edilmiş ve vapur çarşam a günü saat , a ış a a satın ama O· 
liıı• i;ini hiıirrlinı. ) 111rnııi:;t 1n·m. 

mendı.regv e hafı'fçe yasl:.ndıgv 1 1, k · 1 misyonunda yapılacaktır. ~ >alknıı ııntarıtı 011-t>\ i ~ıı ıat ayııı· 

d l k 2 MecmJ tutarı 1188 lira, muvakkat teminatı 89 lira sıra a manevra yapı ına su- tla he) ndnıilı·l ıııe ... ·,,ıcıcri nıüza· 

retile mendirek üzerine düş· kere j\'in ıoplanac:ıl,;ıır. Bu ıoplantı 10 kuruştur. 
mekten kurtarılmıştır. için ıll·vlet ricalilı• ~örii~erPğim. 3 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

Dı·ıııi.·ir. Riiş lii Arıı~, Atiıı:ı·ııa 4 ı·steklı"lerı·n Ticaret odasıı,da kayıtlı bulunmaları şart Mc!'ldirek üzerinde sahil '\ 
Yunan lıa~haknnı J\l. l\fı·ınbas ile olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Üncü sıhhat müdüı lüğüne aid bina· uzıııı uzadıya giirii~nıii.-ıiir. Ilu mii· 

d 1 · d J 1 'dd maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile a gece eyın a ga arın şı e- zakcrPleı iıı. Cent'Vn' - Paris miiza· 
tinden kimse barınamamış, bi· kereleri '"e dünya sulhu ile alaka. birlikte ihale saatinden evvel komisyon müracaatl;ırı. 
namn alt ve üst katında otu- dur olıluğunu Aıina gazeteleri ya· 27 29 1606 
ran aile ve memurlar, Üzerin- zıyor!ar. • 
den büyük dalgaların aştığı İst:ınbul, 28 (Ilusı~<ıi mulıahi· 

rinıizıh•n) - Dış bakanımız Dok· 
binayı gece tehlike içinde tor Te\fik Rii~ılü Aras, Yugoslav-
terketmişlerdir. ya gazetckri mulıahirleriui Atina'· 

Alsancak civarında üç şat, da kabul e<l .. rek beyanatta bulun· 
ipleri kopararak dalgaların muş ve clrıni~tir ki: 
sevkile mendireğe kadar ge- ~ Diinya sullıunun en sağ· 
tirilmiş, orada memurlar tara- lam hulunıluğu yer Ilulkan·ıar<lır. 

S ıncak mr.~'ı·lc~i için Paris't<'ki 
fından alınmıs, limana sokul-

formaliıe i~i ji lıiıirıliın. Dip1onıasi 

muştur. Iİı;:tnİh: buna (rııihrnkf'rP) diyorlar. 
Karataş koy' unda ipi kop- . Dı? hak'llnım1z Cnnıa günü iı,. r 

muş iki kayık görülmüştür. taıılml'a gdeeı·kıir. 

Evelki gün Karantina önlerin- İbtaııbul, 28 •IJıısu~i nıuhahi· 
riıııizılcn Fraıı:c-a ttıılıık Erka-de denizde boş bir kayığın İ 
nılıarbiye rrisi V C) g:ırııl skcnd<>· 

dalgalar arasında yuvarlandığı ruıı"un, Fran~a·ya lüzumu olmadı· 
görülmüştür. Bunun; bir ha· ~ına ılııir ıııiilıim lıir makale yaz· 
lıkçı kayığı olduğu tahmin edi- mı~, ı;iiel bakımdan bunu teshit 
liyor. Liman reisliğinden aldı- <·tmi~tir. 

ğımız malumata göre denizde Paris, 28 ·(Radyo} - Bel-
mühiın bir kaza vukuuna dair grnd başbakanı Müsyü Sto· 
hiçbir haber yoktur. Deniz yadinoviç, Romanya başbaka-
polis merkezi civarında bulu· nı Müsyü Tataresko ile bari· 
nan bir polis barakası fırtına ciye nazırı Müsyü Antonesko 
esnasında yere düşmüş ve bir ile uzun müddet müzakerder-
müddet sürüklenmiştir. Birçok de bulunmuş ve bu esnada 
evlerin kiremidleri, bacaları Yugoslavya'nın, Bulgaristan'la 
uçmuş, kısmen harab olan ev· bir dostluk muahedesi akdet-
lerdc oturanlar korku içinde mek niyetinde bulunduğunu 
fırtınanın dinmesini beklemiş- bildirmiştir. 
lerdir. Romanya devlet adamları 

Hava, birdenbire soğumuş 
ve hararet derecesi sıfırın al· 
tına düşmüştür. Evelki gün 
şehrimize hafif kar yağmışsa 
da fırtına, kar bulutlarını da
ğıttığı için kar devam etme
miştir. Ödemiş'in Bozdağ'ına, 
Kemalpaşa civarında Nif da
ğına ve Yamanlar yaylasına 
kar yağ·ınaktadır. 

Kemalpaşa 
müddeiumumisi 

Meşhud suçlar kanununun 
tatbiki münasebetile Adliye 
Vekaletinin cmrile muvakkaten 
şehrimiz müddeiumumi mua
vinliğine nakledilmiş olan Ke· 
malpaşa müddeiumumisi Rauf 
Ökmen, meşhud suçlar azal
mış olduğu için gene Veka
letin emrile Kemalpaşa'ya git
miş ve müddeiumumilik vazi
fesine başlamıştır. 

Arazi tahrir. işleri 
Birinci kanun ayında muh

telif kazalarımız da ki' arazi tah· 
rir komisyonlarının gördükleri 
işler hakkında bir rapor ha· 
zırlanmış ve vilayetçe Maliye 
Vekaletine gönderilmiştir. 

Yugoslavya'nın bu düşüncesi
ne itiraz etmemiştir. 

Söylendiğine göre, Müsyü 
Stoyadinoviç, Bulgaristan 'la 
akdetmek istediği bu pakd 
için Türkiye ile Yunanistaa'ı 

da haberdar edecek ve on
ların da fikirlerini alacaktır. 

Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasında akdolunacak dostluk; 
muahedesi, gerek Türkiye ve 
gerekse Yunanistan için de 
sevinç verecek şekildedir. 

Bükrcş, 28 (Radyo) - Ro· 
manya hükumetinin misafiri 
sıfatile Yugoslavya başbakanı 
M. Stoyadinoviç şerefine Ba· 
nat'da yapılan büyük av mü
nasebetile Romanya başbakanı 
M. Tataresko ve dış -bakanı 
M. Antonesko arasında fev
kalade mühim mes'eleler gö
rüşülmüştür.~· Uz~- ~ü;;;n bıi° 

müzakerelere uzun makaleler 
tahsis eden Romen gazeteleri 
küçük antantın takviye edildi
ğini, bin yıllık iki dost kom
şu olan bu iki memleket hane· 
danının akraba olduklarını, 
aralarında en küçük bir ihti. 

Mst. MY. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ıçın pazarlıkla 74700 kilo 

saman alınacaktır. İhalesi 30 / 12/ 936 çarşamba gi.inü 
saat 14 te kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 Mecmu tutarı 1680 lira 75 kuruş, muvakkat teminatı 
126 lira 6 kuruştur. 

3 Şartnamesi komisyonda görülebilır. 
4 İsteklilerin Ticaret odasında kayıtli bulunmaları şart 

olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

27 29 1605 

Jzmir harici askeri satın alma ilanları 
Çanakkale Mst. Mv. satın alına ko. nundan: 1622 
1 - Çanakkale Mst. Mv. ihtiyacı için kapalı zarf ile 363000 

2 

3 

4 • 
5 

kilo yulaf satın alınacaktır. . 
Yulafın mecmu tutarı 23595 lira muvakkat teminatı 
1770 liradtr. 
ihalesi 14/ 1/937 perşembe günü saat 10 da Çanak· 
kale Mst. Mv. satın alma komisyonun · yapılacaktır. 
Evsaf ve şeraiti İzmir Mst. Mv. satın alma komisyo· 
nunda da görelebilir. 
İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde: 
)erinde ve şartnamelerinde yazılı vesika ve teminat 
makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarflarını ihale 
gün ve saatından en az bir saat evel Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonuna vermeh~ri. 29 31 5 12 

Çanakkale Mst. Mv. satın alına ko. nundan: 
1 Çanakkale kıtaat ihtiyacı için kr ~alı zarf ile 412500 

2 

3 

4 

5 

kilo yulaf satın alınacaktır. 
Yulafın mecmu tutarı 26812 lira 50 kuruş muvakkat 
teminatı 2011 liradır. 

İhalesi 14/1/937 perşembe günü saat 15 te Çanakkale 
M"t. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve şeraiti İzmir Mst. Mv. satın alma komisyo· 
nunda da görülebilir. 
isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde-
lerinde yazılı vesika ve teminat makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını havi zarflarını ihale gün ve saatından 
en az bir saat evel Çanakkale Mst. Mv. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 29 31 5 12 1623 

lzmir Liman işletme idaresin
den: 

İzmir limanına gelecPk otuz rüsum tonilatosundan fazla mo
törlerin ve kendi tayfalarile yüklerini tahmil ve tahliye ctmi· 
yecek olan yelkenlilerin yükleme ve boşaltma işlt'ri 511193 7 
salı günii saat 15 te eksiltme ile isteklisi ne ihale edilecektir. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere levazım servisine müraca· 
atları ilan olunur. 26 29 1590 

laf bile bulunmadığını, garb 
memleketlerile Akvam cemi· 
yetine karşı sadık ~bulunduk· 
larmı yazıyorlar. Daimi mahi· 
yette ve çok müessir bazı 

kararlar alınmış, görüşmelerin: 
en mühim safhalarına Sa Ma· 
jeste kral Karol da iştirak et· 
miştir. M. Stoyadinoviç, Bel· 
grad'a hareket eylemiştir. 
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Vapur. Acentası o/o 40 = A. Kem 1 Tonay § 
ROYAL NEERLANDAiS Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mülahassısı§ 

KUMPANYASI lktu;ad etmek iıtiyen· = Dasuı ııhnne iı;ta )Onu l,.arşısııu1aki d ibek okak başında 30 ap· :::= 
••QRESTES,,ı;vapuru 28 bi- lı ev \ "C ıııun)enelııuıc iıııle e?ıb:ılı s:ıu ı 8 d ı·n akşam ııııt 6 a kadar §'§ 

ler, ışıi"t bol, Ömrü = lıa ~t ıılnrım kolnıl cıln. :::= 
rinci kanundan 3 ikinci kanu- uzun ve sarfiyatı az ~1iiruı·uaı <'ıh•n hastalara yn pılınıısı liızınıgclcn sair tn lılilfıt ,.e ::S - -na kadar ROTTERDAM, olan: = mikroskopik muııy<'nelcri ile ,·crcnıli h:ıstnlurıı ) npılmıısınn ceuıı :::::S 
AMSTEDAM ve HAMBRG güriilı•n Pnoıuot ornk~ muaycnelıanesiıufo ıııunıuzauı n n yapılır. ~ 
limanları için yük alacaktır. Metal 1 um lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllilllll Tele/0;n: 4115 11111111! 

r svENsKA oRIENT LiNEs " D 
"ISA,. motörü 21 birinci tt 

kanunda beklenmekte olup Lambalarım heryerde 
ROTTERDAM, HAMBURG aramalıdırlar. 
ve SKANDINAVYA liman· 
ları için yükalacaktır. aykent Elektirik- radı:o 

Telef onn Evı 
Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Tela/on 3332 
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"AASNE,, vapuru 4 ikin· 
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve SKAMDI· 

ıllll!!ll 
NA VY A limLnları için yük -:-.....;;...;_ 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ede. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenfa mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
CO vapur acentalığına müra· 
eaat edilmesi rica olunur. 

T clefon: 2004/2005/2663 
..... imli .............. .. 

W. F. H. VAN-: 
DerZEE& CO. 

V. N. 1 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G.m.b.H. • HAMBURG 
"CHIOS,. vapuru 23 birinci 

kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

AMERIKAN_E_X_P-ORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 1 
CORPORATION - NEV-'ı'ORK 

•EXECUTlV. vapuru 3 
ikinci kanunda bekleniyor. NEV

YORK limana için yük ala
caktır. 

EAMOOR. vapuru 13 ikin· 
ei kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN • BÜKREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
birinci kanunda bekleniyor. 
KÖSTENCE, SULINA, GA· 
LATZ için yükliyecektir. GA
LA TZ'a aktarma suretile BEL· 
GRAD, NOV)SAD, BUDA· 
PEŞTE, BRA TİSLA VA, Vİ· 
YANA ve LiNZ için yük ka· 
bul edecektir. 

AMERICAN EAPORT LINES 
THE EXPORT TSAEAM· 

SHIP CORPORATION 
PIRE'den AKTARMAU 
"EXCALIBUR,, vapuru 18 

1 nci kanun PiRE' den hareket 
edecektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları için yük ala
caktır .. 

.. EXETER,. vapuru 1 ikinci 
kanun, PİRE' den hareket ede· 
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gündür. 
PiRE - NEVYORK 18 " 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru 18 
ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

JOHNSON WARREN L(. 

.. 

Hellenic Lines 
Limited 

111• uc 1 it Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

1111 
Hamburg - Bremcn, Rotter· 

dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munt;
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanlan için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

1937 
Türk Hava kurumu 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve iskenderiyc için 
9600 tonluk "Cairo City" va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

•AD J UT ANT,, vapuru 22 
birinci kanunda gelip LON· 
DRA için yiik alacaktır. 
"LESBİAN" vapuru ikinci 

kanun ipt idasında LONDRA 

Yılbaşı 
Piyangosu 

Yolcu fia tinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Snit ve İskenderiye li· 

manian için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi güni.ı saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 

kabul eder. 
Fazla tafsilat için Pasaport 

yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 

ve HOLL'den gdip yük çıka· 
rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yiik alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zaman
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"EGYPTİAN,, vapuru 26 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SW ANSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERfAN,, vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LİVER
POOL ve SWANSEA' dan 

ADET 

1 Mükafat 

1 
" 

1 İkramiye 

1 " 

1 
10 
20 
60 

100 

" 
" 

.. 
il 

il 

" 
" ,, (10,000) 
" (5,000) 
" (2,000) 
" (1,000) 

acentasıJ\.:a müracaat olunması. yük çıkaracaktır. 
Telefon: 3171 DEUTSCHE LEVANTE LiNIE 400 

~~~.s:csz:~roma "ANGORA,, vapuru lima· ~ 
il (500) 
" (50) 

CE için yük kabul eder. nımızda olup yüklerini çıkar· B600 
Vapurların isimleri gelme maktadır. 500 Mükafat 

tarihleri ve navlun tarifeleri Tarih ve navlunlardaki de- -

LİRA -400,00( 
100,CO( 
500,000 
200,000 
150.000 

100,000 
70,000 

60,000 

50,000 
30,000 
20,000 
15,00( 

100,00( 
100,00( 
120,00( 
100,00f 
200,00ı 

400,CO 
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REVU E eaatını isteyiniz. 
Cins, modol ve fiyat hueueunda dl~er yUkeek 

marka aaatıerıe mukayese edlnuı. 
Kullananlardan bir ~lklr edininiz. 
işte o vakit neden horkealn 

REVUE 
eaatını teroth •ttliUnı anhyac:akaınıa. 

Satı' Depoau ı •aRNAR A. ZAHAROP0 lıtınır. HUkUmet e&ddMI 80 

---

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 
Hükumet civarı kaymakam Nih"ad bey caddesi No. 20 

' . 
'l.. 1 • • .... • ..... "' • • .1' ' ,. • 

Askeri fabrikalar 
müdürlüğünden: 

umum 

1009 metre mik'abı 
tomruğu 

• 
cevız 

Tahmin edilen bedeli 40500 lira olan yukarıda Miktarı ve 
cinsi yaı:ıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürliiğü satın 

alma komisyonunca 14· 1 ·937 tarihinde perşembe günü saat 

15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2 ·lira 3 kurut 
mukabilinde komisyondan verilir. , 

Taliplerin muvakkat teminat olan 3037 lira 50 kuruşu havi 
feklif mektuplarını mezkur itinde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerininde 2490 numaralı kanunun 2ve 3 üncü 
maddelerindeki veuikle mezkur ıün ve saatte komisyona 
milracaatlan. 27 29 31 2 1571 

lzmir liman işletme müdür
lüğünaen 

Mendirek üıerinde bulunan kömür depolarından 39/55 No.h 
deponun çatı inşaata 25 kanunevel 936 tarihinden itibaren bir 
hafta müddetle eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltme 30 kanunevcl 
936 çarşamba günü saat 11 de liman işletme idaresi bina· 
sında yapılacaktır. Çatı inşaatının bedeli muhammeni 1615 
lira 20 kuruştur. Muvakkat teminat akçesi 121 lira 50 kuruş· 
tur. Taliplerin bu psrayı nakden idare veznesine yatırmaları 
veyahud milli bankaların birinden bu miktarda bir teminat 
mektubu getirmeleri ve bu gibi işieri yapabileceklerine dair 
vesika ibraz eylemeleri mecburidir. Fazla izahat almak istiycn· 
lerin levazım Hrviıi ıefli~inc müracaatları ilan o1unur. 

27 29 1600 

SIHHAT BALIKY AGI 
'orn•çya lııılıkyağl ııruıın en lı alisirlir. Şnlıet gilıi iı;ilir, 2 defa süzülmü~tilf 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salcp~ioğlu lınnı kar~ı•mda 

Askeri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden: 1601 

5121937 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan 500 
NES L TD. - LIVERPOOL 
"DROMORE" vapuru 10 

ikinci kanun LIVERPOL ve 
ANVERS'ten bekleniyor. BUR· 
AZ, CVARNA ve KôSTi.N· 

bakında bir taahhüde girişi· ğişiklikler<len acenta mes'ıı· 9100 
lemez. Telefon No. 2008 2008 livet kabul etmez. • ton Asit Nitrik hakkındaki ilanın hükmü yoktur. 29 31 1 3 
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Pu•• rıien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb" 
' rekleri rahatsız olanlara bil• Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


