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Başvekilimiz 
Bugün Parti ~rubunda be

yanatta bulunacaklar 

Hatay meselesinde Konseyce kabul olunan uzlaşma tarzı hakkındaki tafsilat 

Dr. Şalıt 
arasındaki ticııri münasebetler üze· 
rinde ruüsaid bir netice verecc~in· 
ğinden emin hulundugunu ilıive 

etmiştir. 

Paris, 30 (A,A.) - B. Blum 
bugün Alınan)aya hareket eden 
B. Şaht ile bir saat kadar görüş· 
müştür. 

Fraos11 mabfclleri görüşmenin 
tamamen husud mahiyette olda· 
paa bilclirmekıeclirw. 

Emir Abdallah 
İstanbul, 30 [A.A.) Şnrki Jfr. 

den hükümdarı AlLes Ahdullııh lıu 

salıııh Semplon ckşprcsilc A uupa· 
dan §elırinıize gelnrişler ,.e Şaki 
Erden \'e Türk bayraklıırHe sü len· 
mi~ olan i taeyonda 1stanbul vali i 
Üstündağ, lstanhul ku!na~danı Kor
general Jlalis ''e diğer birçok Ge
neraller, emniyet direktörü Salih 

-------------
Sof yada 

Kılıç, titü}et ve beledi)e muavin· 
leri, mülki ,.e a keri rical ,·e daha 
birçok zevat tarafinclıın karşılan· 
mışlurdır. 

l\luzıka Şarki Erden ve Türk 
mıır~larıoı ç:ılmış, asken kıt'alar ih· 
tiraın resmini ifa eylenıi:tir. Şar• 

k! , Erden hükümdarı istasyondan 
doŞrnca kendilerine tahsis olunaa 
ı:«apıılac; oteline gitmişlerdir • .Mu~· 
t.rxem misafiı buakşamki ek preet 
b:İ~1anacıık liu u i \'agonla Anka· • 
;aya hareket edeceklerdir. 
• •• 

Ankara, 31 [Husu ij - !ıugfin 

Ankaraya gelen Ş:ırki Erden kralı 
Emir Abdullah, iııtııs)onda fe,·kali· 
de merasimle i tikbal edilmiştir. 
İstikbal merasiminde Ba~bakan G. 
İsmet İnünii, Harİci)e Vekaleti \'e· 
kili B. Saracoğlu, Ankara vali· ;e 
Lclediyr- reisi, me,·ki komuta••-.... ~ 

riyasctic~~ılıur ha~yavcri ve di~r 
resmi ~~vat ile lrnk elçisi ve İİlgi· 
liz sefaret erkfirıı tarafından· Je• 
lamlun~n lıükürndıır şerefine tr
deuı ve İstiklal ma11lan bando J9~· 
zıt.; ~arafından çalıomıt Te EAfr 

- Sonu S inci salıi/fıde -

Bir köylü erkek doğurdu! 
lstanbul, 31 ( Hususi ) -

Sofyadan bildiriliyor: 
Beş çocuk babası bir erkek Bag Fethi 

Sefirimizin hu beyanatı, l.ond· 
Bag Mussolini köylü, ameliyat neticesınde ra siyaı;al mehafiliode büyük bir 

- Sonu 5 inci sahifede dün bir çocug doğurmuştur. lıü"nil tesir Jımıkmıetır . 
...... R ... IC9!1Blma ....................................................... .. 

İspanyollar, Doyçland :zırhlısını bombardıman ettiler 

Vaziyet tehlikelidiİ'. Alman ve Fran
sız donanmaları hareket ettiler 

Doyçland mürettebatından 22 kişi ölmüş, 73 
kişi yaralanmıştır. Bay Bitler, lspanyol li
manlarının bombardıman ' edilmesini emretti 

Berlin, 31 ( .A.) ~ Alman 
Ajııusı bildiriyor: 

ŞimrHye kadar cmsııli görülme· 
mit çok gülünç bir hadise olmuş
tur. Bolşevik İspanyol tayyareleri 
hiçbir eebeb olmakemn hir Alman 
harb ı;emisini boınbıırdıınan etmiş· 
lcrdir. Bu gemi İspanyol e11lıilinde 
demirli bulunuyordu. Bu homLar. 
dınıan neticesinde 20 AJman bııh· 
riydisi ülmü~tiir. 

Alman hükt1mcti bu büdise 
hakkında aoağıdnki dekleracyonu 
neşretmiştir: 

- Sonu 4 neii llllalJ.U -

., 
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Damızlık gelin alayı 
Hazbiu :tte,.Ji g\iulerinde ,hıılya limoµlıınndan kalkan vııpurlar kö· 

m\Lr 9t;pol11~na kadCtr "kara göwlekliu dclikanlılarlıı dolu idi. Papa· 
,n,ıo galibiyet tcıncuni len dunlıınna 'ha Duce! se~ri bnııyordu. 
.''Jıf~bit tOJ"llk • .zengin maden ocağı ~~ ucuz :Silndelik işçi,, lükırdılan 
ıfaıizmin 'şt.ihıısını çekiyor, l\lussoliııi "Habeşi tan bir arzı mevuddur,, 
,diye bayk.ınyordu. Bir tankın veya biz urhlı otomobilin üıtünden söyle· 
·™P:i .m~kkak olıuı hu sözlerin aksisadaaı k.ulaklanmıza fimdi geliyor: 
&cık, yağmurlu \'C rutubetli topraklarda, dizanteri Tc utma mikropları 
,aru,ıuc\an, hir ~ğın .iskelet, galib Romnyıı: "bir aYdel bileti., diye bay· 
kvıy~. jf aşizm, bir tk}l~ gibi bilenmiı bıreıoa rağmen Habeşistanın tabii 
;;ıengiolikle.rini ioleıece'k vaz.iyeıte değil. Onun için if aaayi~i temin etmek 
;bile ,büyük bir lllı,t\'!lf fakıycı. Çete muharebeleri devam ediyor. Binlerce 
kara cı;ömlf'kli~ dağ e.utlannda, Hııbeşiıtanı, vatanını müdafaa eden Ha· 
J>~ilero ~al?J koruyor! ... İtalyanın geliri, Babeşiatanda asayiei temin için 
.aart\lı.ıooyor. ftal)a Babcti ıana sermeye götürecek. vaziyette değil. Bunu 
kr1~1J mak için bazı fakir ailelerini oraya göç ettiriyor. Şimdiye kadar 
l;u ıoaksadla 160,000 :kişi gönderildi. İıalya, ilahe isıaoda tutmıya mec· 
bur oldı.ığu askerini orada aile teıkiline teşvik etmekle bu çetin me~eleye 
} eni bir bul çare&i bulduğunu ib as cdi)·or. Gueteler Ceneve limanından 

k<ılkao Colombus npunıoun lhbeşiııaoa 1,500 genç, dinç fıulyan kızının 
gönderildiğini yazıyorlar. Bakalım bn damızlık gelin alayları mazlum 
bil' millotio sönıürülmcıinde ne dereceye kadar gayret gösterecekler? .. 

Hüsameddin Bozok (Yeni Adam) 

35 yafmda dede olmuşl 
Fransız gazeteleri fevkalade 

bir mahiyet atfederek Şarl 
Drue adlı bir adamın 35 ya· 
şında dede olduğundan bahs· 
etmektedirler. 

Doğrusu; Frans:z gazetele
rinin bu hayretine şaştık, kal
dık. Çünkü bizde kanunu me· 
deniden evel 16 yaşında ev
lenmiş, 17 yaşında baba ol
muş ve 30 yaşında da dede 
pek çok babayiğitler vardır. 

Bu yasaaan sebebi nedir? 
Avrupada bir şehir vardır; 

bu şehirde rüzgarlı günlerde 
sigara içmek yasaktır: Bu ga
rip yasağın hüküm sürdüğü 
yerin adı Baduzdur ve Lih
tenburg mülhakatmdandır. 

Bu yasağın sebebi Pedir, 
biliyor musunuz? Kasabanın 
evlerinin kısmıazamının ahşap 
ve çok eski olmasıdır .. 

Yangın çıktıktan sonra .. ey· 
vahi,. demekten ise evelden 
tedbir ittihazı • isterse garip 
şekilde olsun · daha iyidir. 

Bir puse iki sterlin! 
Londra parklarında sevda

lılardan bir çift öpüşmüşler, 
bu hal estsen Londra park
lannda mesbuk olmıyan birşey 
değildir. Fakat aksi bir zabıta 
memuru bu çift hakkında bir 
zabıt varakası tutmuştur. 
Öpüşen çift mahkemede 

müştereken iki lngiliz lirası 
cezaya çarphnlmıştır. 

Tecrübesiz sevdazelere dik· 
kat tavsiye ederiz. 

Bir karafilin kıymeti 
Rokfeller öldü; şu hadiseyi 

de bu münasebetle yazıyoruz: 
Nevyorkta Rokfeller halinde 

"Marşionis of Hedfort,. adını 
taşıyan bir karanf: 1 vardır. 

Bu karanfilin kıymeti 5000 
dolar, yani bizim para ile 
6000 liradır. 

Bu karanfil nev'i, çok az ve• 
pek makbul imiş; bu nevin 
çiçek açması için de beş ~ene 
beklemek lazım geliyormuş. 

Kara ve beyazı 
Birlaşik Amerikada siyah 

renkli insanlar, insandan sa
yılmazlar; bunların kanı bile 
helaldır. Zencilerin akli kabi
liyetlerinin az olduğu hakkın
daki iddia ve kanaatlere rağ· 
men, zencilerden birçok kim
seler mühim mevkilere yükse· 
lebilmektedirler. Bunlardan bi· 
riıi 32 yaşında oldutu halde 
Nevyork mahkemelerinden bi· 
· · e reis olm tur. 

bu kara hakim, beyaz maz
nunları muhakeme edecektir! 

Amerika için bu, harikulade 
bir hadise demektir! 

En ihtiyar müvezzi 
Yazdığımız ve hazırladığı· 

mız gazeteleri elinize kadar 
getiren müvezzilerin en ihtiyarı 
Londradadır. ismi Harri King 
olan bu adam tam 60 senedir 
müvezzilik etmekte ve halen 
76 yaşında bulunmaktadır. 

Bu en ihtiyar müvezzi, yaz 
ve kış sabahtan akşama kadar 
mahalle, mahalle gezerek ga
zetelerini satmaktadır. 

Bu adamcık ihtiyar1ığına 

rağmen en fazla g~zcte satan 
bir müvezzidir. 

Sözlü imtihanlar 
Sözlüye kalan tale. 

be çoktur 
Dün ortaokullarla liselerde 

ve öğretmen okulunda sözlü 
imtihanlara kalan talebenin 
kanaat notları ilan edilmiştir. 
Haber aldığımıza göre, bu 
sene, sözlüye kalan talebe 
pek çoktur. Elli mevcudlu 
öyle sınıflar vardır ki, yalnız 
altı talebe sınıf geçebilmiş, 
diğerleri sözlü sınavlara kal· 
mışlardır. Fakat bu talebeler 
sözlü sınavlarda bile muvaffak 
olamadıkları takdirde ikmal 
imtihanlarına kalacaklardır. 
Sözlü imtiharılara 4 Haziran
da başlanacaktır. 

Çekirge ve tutun 
Menemen kazasının Ulucak 

'e Harmandalı köylerinde gö
rülen yeşil çekirgeler, tütün· 
lere zarar verecek vaziyet gös· 
terdiklerinden mücadeleye baş· 
lanmıştır. Alınan tedbirlerle 
bir, iki gün içinde bu mınta· 
kada hiç çekirge kalmıya
caktır. 

r ' Bugün dotacak 
çocuklar .. 

Bugfin öğleye kadar, atk yo· 
Jonda ümid heıliyen kadınlu için 
müsaid olacaktır; bununla beraber 
birçok fakat küç6k hidiııeler de 
çıkabilecektir; nihayet göniJl da· 
vao, hAdiıesiz olmaıt! Öğleden 
sonra merihio fena teeirleri baı· 
lıyacaktır. Bugftn ticaret için de 
az mQsaid olan bir gftndilt. 

Bugftn doıan çocuklar hafıza 
itibarile kunelaiz fak.at it ve he· 
def takibinde kendilerini göstere· 
bileceklerdir. Bugfin dotan kızlar 
çok iyi ve i.ktıaadçı ev bayanı ......... 

ANADOLU 1 Haziran 93 '7 

Belediye reisi 
ve muavinleri --·-· .... ~·-----Ne gibi hallerde 
ceza tayin edecekler 

2575 numarala kanunun 3 
üncü maddesinde vilayetlerde 
belediye reisleri, bulunan yer· 
lerde belediye reisi muavin
leri ve belediye şube müdür· 
leri, beş liraya kadar ve ka· 
zalardaki belediye reisleri de 
üç liraya kadar 1608 sayılı 

kanunun 1 inci maddesinde 
yazıh cezayi müstelzim suç· 
lardan dolayı hafif para ce
zası tayin edebirler. 

Dün Dahiliye Vekaletinden 
tamimle vilayete bill!iirildiğine 
göre cezanın tertibine salahi· 
yeti olanlar bizzat gördükleri 
halde ceza verilecek e~hasa 
hareketlerini ihtardan sonra 
tayin edecekleri cezayı kendi
lerine tefhim edeceklerdir. Bu 
suretle verilen cezaldr kat'i 
olub aleyhinde adli ve idari 
kanun yollarına müracaat olu
namaz. Bu yerlerde bulunan 
bir kısım belediyelerde zabıta 
memurlarının tuttuğu zabıt 
varakalarına müsteniden bu 
maddeye göre ceza tertib ve 
infazına kıyam edildiği yapı
lan teftişten anlaşılmıştır. Hal
buki, belediye reisleri ile mu
avin veya şube müdürlerinin 
bizzat müşahede ettikleri ce
zayi müstelzim ah~alden do· 
layı ceza tayinine salahiyetleri 
vardır, görmedikleri suçlardan 
ötürü tutulan zabıt varakala
rile ceza tayinine salahiyetleri 
yoktur. Vilayetlerde belediye 
reislerine ve bulunan yerlerde 
muavin ve şube müdürlerine 
ve kazalarda yalnız belediye 
reislerine verilmiş olan bu 
salahiyet nahiye ve köy be· 
lediye reislerine verilmemiştir. 
Bu yerlerdeki belediye reisleri 
müşahede ettikleri hallerden 
dolayı bizzat ceza tayin ede· 
miyeceklerdir. 

.. 
----

İlkkurşun 
Odemifte me-
rasim yapıldı .. 

Geçen Pazar günü Öde· 
mişte llkkurşun istasyonu ci
varında llkkurşun merasımı 
yapılmıştır. Memleketi istilaya 
teşebbüs ederek Ödemişe doğ· 
ru ilerliyen düşmana, ilk defa 
bu tepeden kurşun sıkılmıştı. 
Merasimde vali Bay Fazlı Gü
leçle Ödemişliler, civar kaza 
ve köylerden gelen heyetler 
hazır bulunmuşlardır. Bu mü· 
nasebetle nutuklar irad edilmiş 
ve llkkurşun atımı merasimi 
parlak olmuştur. 

Dairelerdeki 
kalabalık 

Maaş emri bekle. 
• 

nıyor. 

Bugün 937 mali yılının ilk 
günüdür. Dün 936 mali yılı
nın son günü olduğu için 
avans kapatılması ve büdce
lerdeki muhtelif tahsisatın ema· 
nete alınması için resmi dai
relerde çalışanlnr, lıcrgünden 
fazla kalabalıkt ı . Yeni kadro· 
)ar henüz g ·lmemiştir. Maaş 

verilmesi brklenmek· 

Yaban 
domuzları ----... ·-· ·•--..... 
Esaslı mücadele 

·ık b v d h ı ·· d •• açılmak üzeredir .. 1 ug ay ma su u _ un Mahsullerimize zarar veren • 

piyasaya geldi 
Fakat talip çıkmadığından buğ· 

daylar satılmadı. 
Dün piyasaya ilk mahsul elli çuval buğday getirilmiş ve 

Borsada satışa çıkarılmıştır. ilk buğday mahsulünü Men~menin 
Kaklıç köyünden Kadri kahya yetiştirmiş ve Kestane pazarın· 
da komüsyoncu B. Ali Gönüle göndermiştir. 

Çok şayanı teessüftür ki, Borsada satışa çık~~llan ilk mahsul 
buğday, tacirler arasında artırma suretile olmasa bile yüksekçe 
fiatle satın alınmamıştır. Halbuki her yıl, ilk buğday mahsulü, 
yetiştiren müstahsılları teşvik için daima, yüksek fiatle satın 
alınır ve müstahsıl .sevindirilirdi. Bununla beraber, Borsa idare 
heyetin:n, bu çalışkan müstahsılı memnun eôecek· bir müka-
fatla taltif edeceğini ümid ediyoruz. . 

Geçenlerde ilk arpa mahsulünü yetiştiren Menemenli müs
tahsıl B. Hüseyine idare heyeti kararile Borsa tarafınd~'n bir 
yerli sapan hediye edilmiş, ayrıca bir de takdirname verilmişti. 

Zeytincilikte hamle göstereceğiz 

On ayda 500,000 
ağaç aşılanacak 

Yabani 
• bira 

ağuçlar da aşılanacak, 
arpası yetiştirilecek 

Vilayet Ziraat müdürü Bay ler üzerine Anteb fıstı~ı, 
Nadir Uysal, geçenlerde An- Çeşme havalisindeki yabani 
karaya gitmiş, vilayetimizin harnopları da aşılıyacağız. Ti-
mühim zirai işleri için Ziraat renin şimal yamaçlarındaki 
Vekaletile temaslarda bulun- yabani kestanelerin de aynı 
muştu. B. Nadir Uysal, An· suretle aşılanmaları mümkün 
karadaki teşebbüsleri hakkın- olacaktır. Bir taraftan kırlar-
da dün gazetemize şu beya- daki yabani meyva ağaçları 
natta bulunmuştur: aşılanmakla beraber memle· 

- Valimiz B. Fazlı Güle- ketin servet kaynağı olan kuru 
cin ehemmiyet verdiği işler· 
den biri de zeytin kalkınma 
planıdır. Türkiyedeki zeytin 
mıntakaları arasında zeytin 
kalkınma planını ilk defa Jz. 
mir mıntakasında tatbika baş
layacağımız için büyük bir 
sevinç duyuyorum. Bu iş için 
vilayet bütçesinde 3000 lira 
ayrılmıştı. Ziraat Vekaleti de 
ayrıca 10,000 lira verecektir. 
On ay içinde temizleyiciler ve 
aşıcılar faaliyete geçerek vila
yetin zeytin bulunan yerlerin
de çalışacaklardır. 

Bir taraftan zeytincilik ka· 
nun ve talimatnamesi bekle
nirken diğer taraftan derhal 
tatbikata geçerek zeytin mın
takaları için örnek bir hareket 
ve canlılık göstereceğiz. Ziraat 
Vekaleti, faaliyetimizin seme· 
resini görünce ikinci defa ola
rak daha on bin lira verecek
tir. Bu itibarla Eyliilden itiba
ren yol kıyılarında ve muha
fazası kolay yerlerden işe baş· 
)anacak, temizleme ve aşının 
nasıl yapıldığı köylülere de 
gösterilecektir. 

meyvalarımızdan ceviz ve diş 
bademi fidarılarını da. çoğalt
mak için fidanlıklarda çalışa· 
rak bunla"ı münasib yerlere 
tevzi edeceğ:z. Kuru meyva· 
cılıkta programımıza alınmış 
bir mevzudur. 

Bira arpacılığı: 
Memleketimizde sönmüş bir 

hale gelen bira arpacılığını 
ihya etmek, halka taşsız, top
raksız buğday ekmeği yedir· 
mek ve pazarlarda temiz za· 
bire sattırmak için Ziraat 
Vekaletinden motörlü, hava 
cereyanlı ve arabalı tohum 
temizleme makineleri isten· 
miştir. 

Vekalet, geçen sene bu ma· 
kinelerden birini Bergamaya 
göndermiş ve tohum temizle· 
me işinde köylüler çok istifade 
etmişlerdi . .. Vekalet, bu mliki
nelerden daha beş tane ver
ıneği kabul eylemiştir. Bunlar
dan ikisi Menemen, biri Tor
balı. biri Tire kazalarına ve
rilecektir. Beşinci makine de 
Bergama veya Dikili havali
sinde kullanılacaktır. Bu ma
kineler saatte on çuval zahi
reyi temizlemektedirler. Ma· 
kineyi kullanacak olan maki
nist ile yakacağı mazotun pa· 
rasını Ziraat Vekaleti vere· 
cektir, 

Besi çiftliği 

yaban domuzlarını itlaf için 
dolan bir. yıllık müddetin üç 

I ay daha, yani Ağ-ustos sonuna 
• kadar uzatılması için Ziraat 

Vekaleti nezdinde teşebbüs· 
)erde bulunulmuştur. Bu sene, 
vilayetimizde itlafı istenen do· 
muzların sayısı 7000 olduğu 
halde ancak . 3500 domuz tc· 
lef edilmiştir. Vekalet müsaade 
ettiği takdirde köylüler, sürek 
avları tertibi suretile bu za· 
rarlı mahlukları imhara çalı
şacaklardır. Vekalet, müddeti 
uzatmıyacak olursa mükellef· 
ler para cezasile cezalaadıra·· 
caklardır. .. -----
Odemiş pa-

mukları 
Fenni şekilde ye ... 

tiştiriliyor 
Ödemiş kazasında pamuk 

tohumu ekme makinelerile pa" 
muk eken müstahsıllar, gene 
çapa nıakinelerile çapalanı• 
ameliyesine başlamışlardır. Bil 
sene, Ödemiş havalisinde nıii· 
him miktarda pamuk yetişe" 
cektir. 

Köyliiler busene içinde soO 
yaban domuzu telef etmişler' 
dir. Ziraat memuru Bay lhsaJh 
Çavuş dağında çamlardaki tır 
tıllara karşı mücadele açmıştıl• 

İnebolu faciası 
Dün Muhakemet' 

Devam Edildi 
lnebolu vapuru faciasınd-' 

maznun B. Mehmet Ali kff 
tanla arkadaşlarının muh•~' 
melerine dün şehrimiz Ağır~ 
za mahkemesinde devam ed,_ 
miştir. Şahit sıfatile ar•" f 
istikbal vapuru üçüncü "İ 
tanı B. Ômerin istinabe fi 
retile ifadesinin alınması . r 
Is tan bul Ağırceza mahke~ 
sine yazılan talimata ce 
gelmediği anlaşılmış ve ~ 
rnüteakıb mahkeme heyeti Ji 
karar almıştır. Bu karar•~ 
if ad el eri mühim olan ·I 
B. Ômerlc diğer bir şa~/ 
mütemadiyen seferde baJ I 
malan sebebi le ifadeleri ,Jl ~ 
mamaktadır. Binaenaleyb / 
şahitlerin polis vasıtaıi1~1; 
muhakeme günü tayin ed!

1
, 

den ihzar edildikleri "'"
1 I_ 

delerinin derhal alınnı~ 
vafık görülmüştür. Bu ti 
istinabe varakasının, fst,ıı 
Ağırceza mahkemesine f 
derilmesi kararlaştırıh111fı ti 
hakeme, başka bir gürıe 
kılmıştır. ~ 

biribirlerini dövr'11J ~ 
Keçecilerde Sadullab 

ğında, Kolcu oğlu 

"' Hamza oğlu Hamı• .s 
·1e•' 

rnan kızı Fatma, 81,~el 
meseleden kavga etrıı',di'' 
biribirlerini dövmüşle 

Önümüzdeki Mart ayına ka
dar asgari 300 bin, azami 500 
bin zeytin ağacı temizlenecek 
ve aşılanacaktır. Beş yıl içinde 
villyet dahilinde aşılanmağa 
müsaid deliceleri tamamen 
aşılamış olarak memlekete he
diye edeceğiz. Gelecek sene 
de meclisi umumi ve Ziraat 
Vekaletinin yardımları devam 
eyliyecektir. 

Bergama kazasında tesis 

edilecek olan besi çiftliği için l•-------""=p 
alakadar Vekaletler, busene Hükumet; satıhn•Y1 

Bizim için evkafın, Muha· 
ıebei hususiyenin, hükumetin 
zeytinleri mevzubahs değildir. 
işe, sıradan başlanacağı için 
köylüye ve eşhasa aid razi
de de bu temizlılc ve aş. lama 
amelıyesi yapılacaktır. Zeytin 
aşılarken kırlardaki ahlatlarla 

büdçelerinden yardıma başlt· larda kalan ve şehir ,f. 
yacaklardır. Bir de yaban ve çıkarılarak yaktırıl•~:lc 
ehli domuz derilerini işlemek manda kalitası dü~tJ ,-• 
için bir tabakhane tesis olu- lerden nikotin istıb 
nacaktır. Bu tabakhane; ya bir fabrika kurac~kt•~;,, 
İz mir, yrıhut Dıkilide km ula- ziraat mücadele ışlet'J' 
caktır. Ziraat Vekaleti bu iş !anılır. Bu fabrik• ~ 
ıçin sermaye olarak büdçesin· duktan sonra istih 
den 5000 lira verecektir. lası, dıı memleke 

Nikotin a6riluuı raç edilebilir. 



i lluiraa 93f ANADOLU 

Inönü, bugün Parti Gru
punda izahat verecekler 

~~~--,...-----~~~ 

8aşbakanımız, çarşamba günü de Kamutayda 
l ondra seyahati hakkında bir söylev verecek 

Ankara, 31 ( Hususi ) -
Başbakanımız ismet lnönü, 
(yarın) bugün toplanacak olan 
Rarti grupunda, Londra seya· 
hıtile avdetinde Atinndan ge· 
Çerken Yunan ricalile yapmış 
olduA-u temaslar hakkınJa iza· 
hat vereceklerdir. 

Japon kabinesi dün isti-

Alakadarlar tarafından v~ri· 
len malumata göre, Başbaka· 
llırıuı ismet lnönü, Çarşamba 
ıGnü toplanacak olan Büyük 
ldillet Meclisinde, aynı mevzu 
etrafında mühim bir söylev 
'#erecektir. 

Ankara, 31 (Hususi) -
Parti grupu, yarın ( bugün ) 
toplanaca" v~ Başbakanımız 
laınet lnönünün Londra seya· 
~•ti hakkındaki izahatını din· 
1Yecektir. Bu toplantıda, bü· r· bun saylavlar ve vekiller hazır 
ulunacaklardır. 
~------

Feci bir hadise 
lstanbul 31 (Hususi) - Li

kan hanındaki asansörün teli 

1 °~~Uf ve Yu&uf isminde bir 
~~ıyı öldürmüştür. Bu feci ha
b·lede, Osman isminde diğer 

1~r şah1s ta ağır surette yara· 
-.qlllııtır. 

ltt. Eaki /ngiliz kralı 
• nbula gelip BUyUkada-

da oturacak 
iti latanbul, 31 (Hususi) - Es· 
d'k!nriliz kralı Edvard ve şim· 
t 1 ı Dük Dö Vinsör, evlendik· 
..,en •onra lstanbula gelecek 
e Büyülcadada oturacaktır. 

h Sandıklı 
ltnıektep mezunlarmm 

toplantısı 

q Sandıklı, (Hususi) - Çetin· 
~a ve ilhan okullarından 
•I) un olanlar, cuma günü 
li~ke ~abalarının da iştirakile 
Ilı l evınde bir toplantı yap· 
~~ 1ar~ır. Halk evi, çocukların 
ilç \:rıne çay ikram etmiş, 
Ilı c ay Dündar, Maarif me· 
"c~ru. B. Orhan birer söylev 

lnışlcrdir li . 
lard:lk~v.i başkanlığı, çocuk· 
Çclll n ıyı derece alarak ge· 
)a"r ere mükafat tevzi etmiş, 
, 11, ular monoloğlar söyliyerek 
tün ve. babalanna hoş bir 
~ı!,e«;ırtmiılerdir. Buyılki me· 

ın adedi 79 dur. 

G .. ı- ·--un uk .siyasal gazete 
li sahip ve baryazgaoı 

lıtıı!!dar Rüşdü ôKTEM 
'-GdGrcı t ne~riyat ve yazı i~leri 
lit, : Hamdi Nüzhet Çanç.ar 

"tbaneei. -
.(Qlir JL: , 

C, Q "'ıncı Beyler sokağı 
'l',tgr. allt Partisi binası içinde 

l'~t f: İznıir - ANADOLU 
on: '2776 •• Posta kutwıu 405 

"''11ıtı ABONE ŞERAiTi 
\t 12~0, altı aylığı 700, öç 
•h.a )' 1Aı 500 kuru~tur. 

aho llıenılcketler için senelik 
b ile flcreti 27 liradır 
Q.tı 

Yterde 5 kuruıtur 

~it il~ 25 kunıttm. 
4li4ıv.. 

~LU MATBAASINDA 
llAslI.)fJŞTIR 

fasını imparatora verdi 
-------

Yeni kabinenin, Hirota veya G. Minani 
tarafından teşkil edileceği söyleniyor 
Tokyo, 31 (A.A.) - Ha

yasi kabinesi istifa etmiştir. 
Yeni diyet meclisinin ekseri
yeti Hayasiye muhaliftir. 

Geçende hükumete karşı 
cebhe alma1< üzere iki büyük 
parti birleşmişti. Ayan meclisi 
reisi bütün partilerin iştirakile 
kuvvetli bir milli hükumet teş· 
kilini tavsiye etmektedir. 

Buldanda 
imar faaliyeti 

Buldan, (Hususi) - Kasa· 
bamı:ıda imar faaliyeti devam 
etmektedir. Hükumet civarın· 
da belediye tarafından yapı· 

lan gazinonun etrafı mükem· 
mel bir park haline getiril· 
miştir. Şehir haricinde, asri 
kabristan yapılmış, yangın ih
barı için bir canavar düdüğü 
alınmış; 3 bin lira saıfı!c fen· 
ni tesisatı havi bir mezbaha 
inşa edilmiştir. Kasaba civa
rındaki suların birleştirilerek 
şehre getirilmesi için teşeb· 

büsata girişilmiş, hazırlanan 

proje Nafıa Vekaletine gön· 
derilmiştir. Demirci dükkan· 
ları, yangın ihtimali göz önün· 
de tutularak kenar bir ma• 
halleye nakledilmiş, şehrin 
manzarasını bozan tahta sa· 
çaklar ve kepenekler kaldı
rılmıştır. Bu seneki büdçeye, 
elektrik tahsisatımn ıslahı ve 
yeni bir sinema binası inşası 
için tahsisat konacaktır. 

Bergamada 
Yeni buGday çıkll 

Bergama, (Hususi) - Ber
gamanın bu yılki kışlık mah
sullerinin biçilmesine başlan
mış ve yeni buğday çıkarıl· 
mıştır. Çıkan mahsul mera· 
simle şehirde davullarla gez· 
dirilmiş ve bu çiftçiye ikra· 
miye verilmiştir. Busene kış 
mahsulünün bereketli olması 
çiftçiyi sevindirmektedir. Pa-

muk ve tütün de çok mijsait şart
lar içinde yetişmektedir. 

Bergama, bir zahire ambarı 
gibi he" tarafa mahsul yollar
ken geçen sene kıtlık geçir· 
mişti. Afyon, Konya, Diyarı· , 

Seiyukai vr. Minseito par· 
tileri devlet işlerinin askerler 
tarafından kontrol edilmesine 
itiraz etmektedirler. 

Tokyo, 31 (Radyo) - isti· 
fa eden general Ayasi yerine 
B. Hirokanın yeni kabineyi 
teşkil edeceği söyleniyor. 

Alakadar mehafil, geneı al 
(Minani) den de bahsediyorlar. 

Kınık ta 
• Pamuk bayramı 

Kınik, (Hususi) - Vali B. 
Fazlı Güleç, kasabamıza ge· 
lerek halkın dileklerini dinle· 
miş, imar faaliydini gözden 
geçirmiştir. 

Nahiyemizde yeni satış koo· 
peratifi teşkil edilmiş ve esas 
mukavelesi tasdik edilmek 
üzere lktısad Vekaletine gön· 
derilmiştir. 

Bergama mıntakasında en 
iyi pamuk; Kınık .Ye Turanlıda 
yetişmektedir. Bunun ıçın; 
bütün köylerin de iştirakile 
teşrinievel ayında "Kınık pa· 
muk bayramı) yapılacaktır. 

Planör 
Mukavemet uçuşu dünya 

rekoru kırıldı 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman 

muallimlerinden Arnest Jacht· 
mann havada 40 saat 55 da· 
kika kalmak suretile planör 
mukavemet uçuşu dünya re· 
korunu kırmıştır. ..................... 
bekir gibi mıntakalardan kam· 
yonlar dolusu gelen buğday· 
lar bu açlığın önünü almıştı. 

1331 tarihinde bir defa da· 
ha kıtlık olmuştu. Herkes bak
la ekmeği yimiştir. 
Bergama kaymakamı: 
ilçebay Kamil Sapmaz Ka· 

raburun ilçebaylığına tayin 
edildiğinden bugün Bergama· 
dan aynlmıştır. Otuz sekiı yıl 
gibi memurluk hayatında fa· 
ziletile Çfllışmış olan Bay Ka· 
mil Sapmaz Bergamada kaldığı 
on üç ay kadar bir müddet 
içinde herkese karşı göster· 
diği iyi muameleden dolayı 
kendisini sevdirmişti. 

Yeni vazifesinde de muvaf · 
fakıyetler dileriz. -

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

ıBrUltael beynelm51al sergisinde birinciliAi ihraz 
eden 9 kişilik Viyananan en me9hur. or!l<eatrası 

H ER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

Cenevrede otomatik bir ma· 
kine intizamı ile ilşliyen man· 
tık, adalet ve reel görüş, Şam· 
daki Vataniler partisinin çatı

sından yükselen uzun vavey
lalara rağmen, Hatay davamı· 
zın anahtarlarını bize vermiş 

ve muahede de imzalanmış 

bulunuyor. 
Suriye ve Suriyelileri Türkler 

kadar sevip düşiinmedikleri 

meydana çıkan Vataniler, da
ha doğrusu onların kahraman 
ve Donkişot liderleri, imzaya 
h~kaddüm eden günlerde: 

- CenPvrede müreı<keple 

imzalanacak muahedeyi kanı
mızla sileceğiz. 

Şeklinde bir cümle kulla
narak bugün bir imtihan kar· 
şısma geçmek mevkiine düş· 

müşlerdir. Atalar dilinde "Ha· 
leh orada ise arşın burada" 
deniliyordu. Simdi bunu "Şam 
orada ise arşın da Halayda,, 
diyerek kullanabiliriz. Bu cüm· 
lenin büyüklüğü ile kabarmış, 
şişmiş ve hatta taaffün etmiş 
olan dil, şimdi Şam sokakla
rında sürünmeğe başladı. ls
teselerde geri çekmenin im· 
kanı yoktur. Çünkü bu kadar 
büyük bir nane karıştıran bir 
dilin, tekrar ağıza girmesine 
imkan kalmadıkı gibi Suriye
lilerin gözleri de onu görmüş· 
tür ve dikkatini ona tevcih 
etmiştir. 

Tahta kılıçlar kuşanıp Şam 
sokalarında bir vodvil vermek 
bir hüner, bir liyakat işidir. 
Aklı başında bir milleti ayağa 
kaldırıp kendi ayağı ile fela
kete götürebilmek ise büsbü· 
tün muhal ... 

Evet, bu sözü söyliyenlerin, 
yani kendi partileri içinde bile 
yüzleri yere düşenlerin şimdi 
ne yapacaklarını görmek, bir 
hayı enteressan olsa gerektir. 

Büyük sözü, biryük o'1anlar 
bile söylemiyor. Eski muahe· 
deyi süngüsünün ucu ile bir 
hamlede yırtıp atmağa muk· 
tedir olan Türkiye bile, me· 
deni, tecrübeli, sulhperver bir 
devlet olduğu için böyle bir 
söz sarfetmemiştir. Bu, yalnız 
hakkına olan emniyetinden 
değil, aynı zamanda devletler 
münasebatının bazı edeb ve 
şartlara tabi olmasındandır. 
Gürültü ve palavra ile ciddi
yet ve hakikat çetin bir imli· 
handan çıkmış bulunuyorlar. 
Birinciler tepetakla yuvarlanır· 
ken diğerleri bilhassa bir Türk 
elinde yetişmenin verdiği kuv· 
vetle dinç, terütaze ve mu· 
zafferdirler. 

Şim.di imtihan sırası onlara 
geldi. 

Damarlarındaki kanla bu 
muahedeyi silmelerini bekli· 
yoruz. 
Şam orada ise Hatay da 

burada .. 
Unutulmasın ki, Sancağın 

muhafazası, Mehmedçikle Fran· 
sız askerine kalmıştır. Fran· 
sızlar çok uzaktadır. Mehmed· 
çik ise hududun dibinde .. 

------ ** 
Yeni bir anlaşma 
Lahaye, 30 (A.A.) - Oslo 

anlaşması devletleri, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Hol· 
londa, Lüksenburg ve Norveç 
mümessilleri bu memlektler 
arasında ticari mübadeleyi ar· 
tırmak maksadılc bir anlaşma 
imza etmişlerdir. 

811fı 4 

Şehirden parçalar 

Milli Kütüphanemizi 
tanır mısınız? 

lzmirde okuyanlar okadar az 
ki, insan müteessir oluyor. 

Kütüphanemizin salonundan bir ıöriinilı 
Öyle zannediyorum ki, fzmi· teşebbüs ve gayretlerile ve 15 

rin en çok işliyen sinemalann· lira gibi az bir para ile ortaya 
" dan birinin sahibi olan Milli atılmış ve 1912 senesine kadar 
kütüphanemize uğramamış) kü· Beyler sokağında işletilmiye 
tüphaneyi dolduran kaymetli başlıyan sinemanın elde edilen 
kitaplardan henüz istifade et· vaıidatile kitab mevcudu 4000 
memiş pek çok vatandaşımız adedine çıkanlmııtır. Bu yok· 
vardır. Hemen hergün binlerce tan yaratılan varlığı gören o 
kişile dolup boşalan sinema· zamanki vilayet idare heyeti 
nın yanındaki hu sessiz, mü· bugünkü kütüphane binasının 
tevazı binanın içinde ne kay· arsastnı temin ve inıaatına 
metli hazineler bulunduğunu yardım etmek gibi mühim yır· 
biliyor musunuz? Kütüphane· dımlarla bu teşekkülü korumuş, 
den içeriye attığınız ilk adım fakat bu zamanı takip eden 
sizi, dışarının gürültü ve kala· işgal faciası müessesenin yeni 
balığından uzaklaştırarak ve· binasının ikmaline imkan ba-
karlı bir sükunet içine alır. rakmamış- ve kütüphane baş· 
Umumi okuma salonuna gir- nndaki fedakar zatların gJy· 
diğinizde gayriihtiyari ayakla- retlerile ancak mevcudiyetini 

idame edebilmiştir. rmızm ucuna basarak okuyan· 
ları rahatsız etmemeğe ç.alı· 
şırsınız. Güzel, sakin, rahat 
bir salon size ferahlık verir ve 
bir ilim yuvasına girdiğinizi 
anlarsınız. Elinize verilen kitap 
fihrestlerine atacağınız ilk göz, 

sizi her hususta tatmin edebi· 
lecek, bilginin herhangi bir 
şubesinde size cevap verebile
cek bir kitap bulabileceğinizi 
derhal gösterir. Bilhassa bu 
aylarda kütüphane, imtihanları 
için koyu koyu çalışan genç 
talebelerle doludur. Zeki göz
leri kemali ciddiyetle kitaplar 
üzerine eğilmiş, kelimelerdeki 
sırları keşfederek istikballeri 
için atacakları adımları sağ· 

lamlaştırmağa çalışıyorlar. 

Milli kütüphanemizin en çok 
müdavimleri talebelerdir. Oku· 
yucuların % 70 i nisbetinde, 
bir rakam teşkil ediyorlar. 
Şunu esefle itiraf etmeliyiz ki 
halkımız okumağı çok ihmal 
etmiş ve etmektedir. lzmir gibi 
nüfusu yüz binleri geçen yur· 
dun belli başlı bir şehrinde 
vasati olarak senevi okuyucu 
adedinin 25-30 bin olduğunu 
ve bunun hemen hemen 20 
llininin talebe olduğunu dü· 
şünürsek halkımızın hertürlü 
tekemmülatı haiz olan kütüp· 
hanemizden ne kadar az istifade 
ettiğini acı bir hakikat olarak 
anlarız. 

Kütüphane 1911 senelerinde, 
lzmirde yüksek düşüncel ze· 
vatın, bilhassa eski avukatlar· 
dan merhum Kadızade lbrahim 
(Bey), Ali (Bey), Caferizade 
Kemal (Bey) gibi bugün hepsi 
göç.mü~ kıymetli şahsi~retlerin: 

Kurtuluş savaşımızın neti· 
celindiği günü takib eden bir 
iki sene kütüphanenin yarıda 
kalan bina işlerini ikmale kifi 
gelmiş ve bugünkü muhteoem 
bina ile onun yanındaki sine· 
ma yapılarak memlekete be· 
diye edilmiştir. 

Bugün kütUpbanede en mü· 
nevverinden, en az okumuş 
vatandaşa kadar her sınıf 
halkı tatmin edebilecek her 
çeşid kitab mevcuttur. lktasa· 
diyat, riyaziyat, hukuk, içti· 
maiyat, tabii ilimler, fenni, 
tarihi eserler, büyük ansiklo· 
pedilcr, coğrafi eserler, ede· 
biyat ve musikiye aid eserler 
ve edebi romanlardan terek· 
küb eden yirmi bini çok geç· 
miş bir kitab yığını ki, fenni 
bir tasnife tabi tutulmuş ola· 
rak okuyucuların arzulanna 
amade tutulmaktadır. 

Hususi tetebbüler için ayrı, 
ve daha müsaid salonlar dahi 
hazırlıyan kütüphanemiıin gös· 
terdiği bu kadar kolaylıklara 
rağmen halkımızın elin bu 
yüksek ilim yuvaSlndan azami 
derecede istifade etmemesine 
her halde müteessir olmak 
gerektir. 

Çok isteriz ki büyük feda· 
kirlıklarla haıırlanıb meydana 
getirilmiş olan bu müessese 
her gün yüzlerce vatandaşın 
uğrağı olsun ve yurddaşlar 
ekseriya daha az kıymetli yer
lere sarfeltikleri boş vakitle
rini bu değerli müessesede 
memleketimize kendi sahala
rında daha faydalı, daha ve
rimli olmak yollarını aramakta 
sarfedib geçirsinler. 

Faik.,. Onu,al 
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/spanyollar, Doyçland zır~lısını bombardıman ettiler [' . 

Vaziyet tehlikelidir. Alman ve Fransız ~ 
donanmaları hareket ettiler 

~~~---------~~~ 
Doycland mürettebatından 22 kişi ölmüş, 7 3 kişi , . 
yaralanmıştır. Bay Hitler, lspanyol limanlarının 

bombardıman edilmesini emretmiştir 
Başı 1 inci sahi/ede -
Daha birkaç gün evel holşe· 

Yik t~panyol tayyareleri Pnlma li· 
manında demirli bulunan İngiliz, 
Alman ve İtalyan gemilerinin iize· 
rine bombalar atmışlar ve bir İtal· 
yan gemisinde altı subayı öldür· 
müşlerdi. 

Buon rağmen Alınan gemileri· 
ne bu limanda durmakta devam 
etmeleri emrolunmuştn. 

29 l\layısla Doyçland 2ırlılısı 
Sbiza önilnde demirli lmlunuyordu. 
Bu zırhlı beynelmilel deniz kont· 
roluna talıeis olunan gemiler ara· 
aındadır. Bıına rağmen zırhlı akşam 
saat 18 ilu l 9 arasında Valfinsiya 
bolşcvik hükl1metioin ansızın ora· 
ya çıkan ve pike ile oraya inen 
iki tayyaresi tarafından bombardı· 

man edilmiştir. 
Gemi istirnbnt halincle oldn· 

ğuodan efrad geminin başındaki 

sipersiz murabbada Loplııoıoış bu· 
lunuyor<lu. Dombıılarclan biri Lu 
murabbam ortaı:ına tıpkı birkaç 
gün evci İtnlyan euhnylarının dai· 
resine olduğu gibi düşmiiştilr. Bu 
caniyane taarruzun neticeai 20 ae· 
ker ölü 73 a ker de yaralı, ikinci 
bir bomba da yan köprüye i•abct 
etmi~ ve fakat ancak cbemmiy~tsiı: 
hasar yapmıotır. 

Gemi harb v~ seyir kabi· 
liyetinde hiçbir arıza olmadığı 
halde Cebelüttarıka hareket 
etmiştir. Yaralıları oraya çıka
racaktır. 

Zırhlı tayyarelere kat'iyyen 
ateş etmemiştir. Valansiya bol· 
şevik bükumetint: beynelmilel 
kontrol hizmetinde bulunan 
gemilere yeni taarruzlar yap· 
maması için iki defa ademi 
müdahale komitesi ve Alman 
hükumeti tarafından ihtaratta 
bulunulmuş olduğundan bir 
Alman gemisine karşı yapılan 
bu yeni caniyane suikasd Al
man hükumetini tedbirler al
mağa mecbur etmiştir. Ademi 
müdahale komitesini derhal 
bu tedbirlerden haberdar ede
cektir. 

Mürettebat arasında İspanyol 
tayyarelerinin attıkları bom· 
balar neticesinde vukubulan 
infilaklerden ölenler ve yara· 
lananlar vardır. 

Cebelüttarık, 31 (A.A.) -
Royter Ajansı bildiriyor: 

lngiliz resmi mahafilinden 
tebliğ edildiğine göre, Doyç· 
land zırhlısı mütettebatından 
25 kişi ölmüş ve 20 kişi de 
ağır surette yaralanmıştır. Ya
ralılar alelacele hastaneye kal
dırılmışlardır. Elde bulunan 
bütün doktorlar hastanede 
toplamışlardır. 

Ölülerin cenaze merasimi 
yarın Cebelüttarıkta yapıla
caktır. Bu hususta icab eden 
tedbirler alınmaktadır. 

Doyçlandın Cebeliittanka 
muvasalatında limanda bulu· 
nan bütün lngiliı ve ecnebi 
harb ge-mileri bayraklarını ya· 
rıya çekmişlerdir. 

Bertin, 31 (A.A.) - Alınan 
istihbarat bürosunun bildirdi
ğine göre, Doyçland zırhlısı
nın kurbanları 23.ölü ve 19 u 
ağır olmak üzere 83 yaralı· 
dan ibarettir. 

Paris, 3l(A.A.)- ValBnsiya 
hükumeti Alman Doyçland 
zırhlısı hadisesi hakkında neş
rettiği bir tebliğde evvela bu 
zırhlının tayyarelere taarruz 
etmiş olduğunu ve tayyare
lerin de mukabele etmek mec· 
buriyetinde kaldığını bildir· 
mektedir. 

müteveccih olduğunu bildiri· 
yarlar. 

Umumi vaziyet, çok tehli
keli bir safhaya girmiş bulu
nuyor. 

Bütün Almanya, üç gün ma· 
tem tutacaktır. Berlin gazete· 
leri, bombardıman neticesinde 
ölen Doyçland mürettebatı
nın intikamını istiyorlar. Bu 
gazeteler, siyah çerçevelerle 
intişar etmiştir. 

Yaralı Doyçland zırhlısı , 
Cebelüttarıktan Alman liman
larına hareket etmiştir. 

Raris, 31 (Radyo) - Doyç- , 
land hadisesinden sonra hasıl 
olan vaıiyet, çok nazilctiı. 

Alakadarlar~ Ahnanyanın İs· 
panya i$lerine ademi müda· 
hale komitesinden çekilmeğe 
karar verdiğini bildiriyorlar. 

Başbakan Leon Blum, bu
gün lngiliı ve Rus scfirlerile 
istifa etmiş olan f spanya 
sefirini kabul etmiş ve uzun 
müddet vaziyet etrafında ko
nuşmuştur. 

Hariciye Naıtırı B. İvon 
Delbos, aynı saatte ispanya 
ve Almanya sefiHerini kabul 
etmiştir. 

Berlin, 31 (Radyo) - iki 
lspanyol hükumet tayyaresi 
Doyçland kruvazörünü bulun
duğu Bibiza adasında bom
balamışlardır. 

Doyçland kruvazöründe 22 
ölü ve 83 yaralı vardır. 

Kruvazör bütün süratile Ce
belitarıka gitmiş ve ölüleri 
karaya çıkarmıştır. 

Hırsızlık 
Alsancakta Şehitler cadde· 

sinde Şaban kızı Selimenin 
evıne bahçe duvarını aşarak 
gıren ve birkaç parça eşya 

çalan Hasan oğlu Abdullah, 
firar ederken yakalanmıştır. 

Yankesicilik 
Yankesici Rif at oğlu Meh

met ile Hüseyin oğlu Mustafa, 
Kemer pazarında seyyar sa
tıcı Mehmedin cebinden 12 
lira çalmışlar ve yakalanmış· 
lardır. 

Ceplerini karıştlrırken .• 
Burnavada Cümhuriyet ?ar· 

kında oturan Hasan oğlu Mus· 
tafanın gafletinden istifade ede· 
rek ceplerini karıştıran yan· 
kesici sabıkah Mehmet Ali 
yakalhnmışlır. 

Otobüs camma yumruk 
indirmiş 

Belediye ımb\ta memur !arın
dan Mehmet oğlu Ziya, Al· 
sancakta duran 452 numaralı 
otobüsün camına yumrukla 
vurmuş ve camı kırmış; kırık 
camlar, otobüs biletçisi Hüse· 
yinin muhtelif yerlerini yar
mıştır. liya Adliyeye veril
ihiştir. 

Çocuk kurtarıldı 

lkiçeşmelikte Mesudiye cad
desinde oturan Hasan kı zı 
Dündar, evinde bulundurdu~u 
sirke ruhunu bir yere sakla
mış~ 4 yaşındaki yavrusu bu· 
nu eline geçirmiş ve içmiştir. 

Çocuk biraz sonra zehirlenme 
alametleri göstermiş ve derhal 
hastaneye nakledilerek tedavi 
altına alınmıştır. 

bıçak çekmiş 
Sürmeli sokakta Şamlı Me

leğin genel evine giren ve hı· 
çak çeken Hüseyin oğlu En
ver ile Feyzullah oğlu Fehmi 
yakalanmışlardır. 

Denizli llkbah_a_r-at yarışları 
Denizli, 31 (Hususi muha· 

birimizden) - Denizli ilkba
har at yarışları, çok alakalı 
olmuş, yetiştiriciler üzerinde 
çok iyi tesirler bırakmıştır. 
Sonbahar at yarışlarının yapıl· 
masına da karar verilmiştir. 

Yağmurlar 
• • 

Tütünler için 
çok faydalı oldu .. 

Pazar günü vilayetimizin 
muhtelif yerlerine sürekli yağ
murlar yağmıştır. Takikatımıza 
göre bu yağmurlar tütünler 
için fevkalade faydalı olmakla 
beraber bağlar için zararlı ol
muştur. ilaçlanmış olan asma 
çubuklarını takrar ilaçlamak 
lazımgelecektir. Tütün müstah
sılları, yağmurdan fevkolnde 
memnun kalmışlardır. 

Gölcük oteli 
Bozdağ köyünde 

hazırlıklar 
Ödemişin Bozdağ köyüne 

tebdilhavaya gidecek olanlar 
ıçın evlerin hazırlanmasına 
başlanm ışt ı r. Köylülerin evleri 
badana ettikleri ve yer yer çİ· 
çek yetiştirdikİeri haber alın· 
mıştır. Muhasebei hususiyeye 
ait Gölcük otelinin etrafı teh
did edilmiş ve burada duvar 
inşasına başlanmıştır. Otele, 
yeni bazı ilaveler yapılacaktır. 

Maliyede tasfiye 
Yeni memurlar ta

yin edildi 
Ödemiş Malmildüril B. Sa· 

mi Davaz 3s lira maaşla Ma
liye Vekaleti Muhasebei Umu· 
miye ikinci şube muhasebe 
memurluğuna nakil ve tayin 
edilmiştir. 

Vilayet Defterdarlığına mer· 
but bazı dairelerde iktidarsız· 
Jıkları sebebile tasfiyeye tabi 
tutulan bazı memurlar, dün
den itibaren vazifelerinden 
uzaklaştırılmışlardır. Bu me· 
murların yerine, tahsili müsaid 
gençler tayin edilecektir. .. 
Uçte bir posta ücreti 

l Ilnı:iran 9?7 

~Bugünkü program 
-lstanbul Radyosu 

Gündü: Saat 12,30-14 halk 
türküleri, havadisler, hafif 
musiki. 
Akşam: Saat 18,30 konfe· 

rans (Beyoğlu Halkevinde~ 
naklen Sümer ve Türk diller0ı arasındaki münasebet), 19,3 
konferans {çocuk bakımı hak· 
kında), 20 Bayan Belma ve 
arkadaşları tarafındtin Tür~ 
musikisi, 20,30 B. Ônıer RızB 
tarafından Arapça söyle"· 
20,45 B. Cemal Kamil \'t 

arkadaşltırı tarafından Tür~ 
musikisi, 21, 15 stüdyo or· 
kestrası; 22, 15 ajans ve borsS 
haberleri, 23 plakla seçiloıİŞ 
musiki parçaları. 

Ankara radyosu 
Gündüz: Saat 12,30-13,30 

plak neşriyatı, halk şarkılar!• 
dahili ve harici haberler. 
Akşam: Saat 18,30 plakl; 

seçilmiş musiki parçaları, 1 
B. Servet Adnan ve arkad~· 
lan tarafından Türk musikİS1 

19,30 saat ayarı ve Ara~~ 
. ·~ı 

neşriyat, 19,45 Türk musı 
heyeti, 20, 15 konferans, 20,'JO 
dans musikisi, 21 ajans bf 
beri eri, 21, 1 s stüdyo sa lor 
orkestrası. 

Belgrad radyosu 
(Kısa dalgalı) . 

Saat 21,45 te Türkçe rıeŞ 
riyat. 
~~~~~---~~---

Kamutayda 
DUn de bUdçelerin n:'lJd~ 

keresine devam edıl 
Ankara, 31 ( A.A.) - e; 

gün Refet Canıtezin başk•11 

ğında yapılan Kamutay tof 
lantısında Devlet demiryoll; 
Orman umum müdürlüğü, ~ 
kara imar müdürlüğü biidç 

)eri müzakere ve kabul J 
miştir. ~ 

Kamutayın bugün mü~ak'd, 
ettiği bir kanun layihasıle r 

Berlin, 31 (A.A.) - Al
man ajansı bildiriyor: 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman 
radyosu Doyçland hadisesini 
Alman halkına bildirmiştir. 
Gece yarısı gazeteler siyah 
çerçeve içinde hususi nüshalar 
neşretmişlerdir. Halk sokak· 
larda gruplar teşkil ederek 
hadise hakkında münakaşalar 
yapmış ve Alman hükumetinin 
alacağı tedbirler hakkında tah· 
minler· yürütmüştür. 

Londra, 31 (Radyo) - Al· 
manyanın bura sefiri Von Ri
betrob, bugün, ispanya işle· 
rine ademi müdahale komitesi 
riyasetine bir muhtıra vermiş 

ve bu mıhtıra, müteakıben se
farethanenin resmi tebliği şek· 
linde intişar eylemiştir. 

Wf --

Bazı belediyelerin ve evlen· 
me memurlarının evlenme iş· 
lerine aid muhabere evrakını 
2721 numaralı kanunun ikinci 
maddesinden istifade iıe üçte 
bir ücretle postaya verdikleri 
görülmüştür. Bu gibi mektup· 
ların yalnız belediyelerin kendi 
işlerine aid muamelat olduğu· 
nu ve halkın ücretini vermesi 
lazımgelen mektupların ür.er· 
]erine (şahsa aiddir) şerhinin 
yaz:lması Dahiliye Vekaletin
den vilayete bildirilmiştir. 

muhtelif Vekaletlerin b~dt~ 
lerine 36 milyon küsur ~ır• ef 

fevkalade tahsist verılfl1 
tasvib edilmiştir. il 

Muvazeneye dahil diğer ~ 
maddelerin kabulünden 50 

yeni polis teşkilatı kaotJ11 1 
yihasının müzakeresine dev g 

Münib ziraat sergisinin kü· 
şadı münasebetile orada bu· 
lunmakta olan Hitler Doyçland 
zırhlısına karşı yapılan sui· 
kasd haberini küşad merasimi 
esnasında almıştır. Merasim· 
den sonra Hitler o esnada 
Berlinden Münihe gelen Ha
riciye Nazırı Fon Noyrat ile 
görüşmüştür. 

Saat 14-35 de Alman do
nanması başkumandanı ami· 
ral Rodel hususi bir tayyare 
ile Berlinden gelmiş ve der· 
hal Hitlerin yanına giderek 
uzun bir mülakatta bulun
muştur. 

Hitler yanında Fon Noyrat 
ve amiral Roder olduğu halde 
saat 16 da tayyare ile Berline 
hareket etmiştir. 

Saat 18·30 da Başvekalette 
Hitlerin riyaseti altında Hnr· 
biye Nazırı Mareşal Fon Blom· 
berg, Hariciye Nazırı Fon 
Noyrat, donanma başkuman· 
danı amiral Roderin iştirakile 
bir toplantı yapılmıştır. 

Londra, 31 (A.A.) - Roy
ter ajansı Cebclütarıktan is
tihbar ediyor: 

Alman zırhlısı Doyçland 
bayrağı yarıya kadar çekilmiş 
olduğu halde bugün öğleden 
sonra Cebelüttarıka ıelmiştir. 

Bu sabah Montag gazetesi 
şu satırları yazmıştır: 

"Müsebbiplerin ceza görme· 
sini istiyoruz. Sulh hizmetinde 
çalışan Almanların alçakça kat· 
!edilmesinin ceza.sız kalmıya· 
cağını Paris ve Londranın an
laması lazımdır." 

Voelkişer Beobahter gaze· 
tesi Valansiyanın kızıl hüku· 
metine son derecede şiddetli 
hücumlarda bulunuyor. 

lstanbul, 31 ( Hususi ) -
Doyçland Alman zırhlı kruva
zöriinün (Bibiza) da cumhuri· 
yetçi lspanyol tayyareleri ta· 
rafından bombardıman edil
mesi, Almanyada heyecan 
uyandırmıştır. Bay Hitler, is
panya sularında bulunmakta 
olan Alman zırhlılarına lspan
yol tayyarelerine ateş emrini 
vermiştir. Alman zırhlıları, bu 
sabahtan itibaren ispanyanın 
Almerya limanile Valansiyayı 
şiddetli surette bombardıman 
ettiler. 19 ölü, 55 yaralı ve 
3q kayıb vardır. 

Son haberlere göre, Alman
lar, ispanya sularına bir filo 
donanma gönderiyorlar. 

Paristen gelen haberler, 
Fransız donanmasının da bu
lunduğu limanlardan hareket 
ederek ispanya hududlarına 

Von Ribetrob bu muhtıra· 
sında diyor ki: 

"Mayurkanın Pali limanında 
Kızıl lspanyol tayyareleri tara
fından ltalyan harp gemilerine 
vuku bulan taarruz neticesinde 
altı ltalyan bahriye zabiti daha 
ölmüştür. Bu hadiseden sonra 
Alman gemilerinin tehlikeli 
bir mıntakada bulundukları an· 
laşılarak, Doyçlandla kirlikte 
Piper adasına çekilmişlerdir. 

Gemilerimiz, tevakkuf ve 
mürettebat istirahat halinde 
bulundukları bir sırada, kızıl 
lspanyol tayyareleri gelerek 
Doyçlandın güvertesine bom
ba atmışlardır. Bu hadisede, 
23 kişi ölmüş 83 kişi yaralan· 
mıştır. 

Kızıl lspanyol tayyareleri, 
atmışlarsa da bir zarar ika 
edememişlerdir. 

Doyçland mukabelede bu· 
lunmamıştır. 

Şu vaziyet gösteriyor ki, 
kızıl lspanyollar, bir müddet· 
tenberi seri halinde yaptıkları 
bu taarruzlara devam ede· 
ceklerdir. Bu itibarla hükı1· 

metimden aldığım emir üze
rine, Artık komite ile teşriki 

mesai etmekten ve teminat 
verilinciye kadar konlröle iş· 
tirak eylemekten sarfı nazar 
ediyor. Bundan başka muka· 

bele için lazımgelen tertibatın 
alınmasını hükumeti metbu· 
am emir vermiştir. 

Bu cümleden olarak, Al· 
merya limanı bugiin Alman 
donanması tarafından bom· 
bardıma:-ı edilmiştir. 

Son gelen haberlere göre, 
İtalyanın Londra sefiri Bay 
Grandi de komiteye bir muh
tıra vermiş ve Almanyayı ta
kiben ltalyanın komiteden çe
kildiğini bildirmiştir. 

Paris,31 (Radyo)-Yüz yol· 
cu Marsilyadnn Barselona ge· 
len cumhuriyetçi ispanyaya 
aid Codat di Barselona vapu
ru Malgrad açıklarında bir 
ltalyan tahtelbahiri tarafından 
batırılmışttr. Yolculardan elli 
kişi boğulmuştur. 

Cebelüttarık, 31 (A.A.) -
Resmen bildirildiğine göre, 
Doyçland zırhlısında yarala
nanların adedi oldukça mü
himdir. Fakat yalnız 20 kişi 
hastaneye yatırılmıştır. 

Anlaşılıyor ki, geçen Cu· 
martesi günü hükumet tayya· 
releri Bibiza üzerine baskın 

yaparken Doyçland orada bu
lunuyordu. Ve ön taraftaki 
yüksek kısmı bir infilakten 
sonra hasara uğramıştır. 

Amiral Fishel de Doyçlantta 
bulunuyordu. 

Yeni göçmenler 
iki bin beş yUz kişi Egede 

iskan edilecek 
İstanbul, 31 ( Hususi ) -

Busene Romanyadan 18 bin, 
Bulgaristandan 17 bin ki, 
cem'an 35 bin yeni göçmen 
gelecektir. Bunların iki bin beş 
yüzü Egede ve diğerleri de 
muhtc.lif yerlerde iskan edile
ceklerdir. 

awua ı , ;;w-w 

OORSA 
~ 

Uzum satlşları 
Ç. Alıcı K. S. 
92 inhisarlar ida. 6 
78 K. Taner 12 
15 Ş. Rıza ha. 16 
5 D. Arditi 13 75 

190 Yekun 
439035 Eski satış 
439225 U. satış 

Zahire satışları 

K. S. 
9 

16 
16 
13 75 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
526 Buğday 5 75 6 

48 Çavdar 4 25 4 25 
.135 Arpa 3 4375 3 4375 

5944 Kilo yapak 51 52 50 
95 B. Pamuk 30 44 

edilmiştir. İçişleri Baka111 il 
Şükrü Kayanın ve söı ~O' 
hatiplerin zabıta kuvvetleı1ııı 
hakkındaki beyanatlarır''. , 

·1 Jlş teakip maddelere geçı ıı /. 
ve kanunun müzakeresine ~ 

e 
şamba günü de deva~h'' 
mek üzere toplantıya 01 

verilmiştir. 

. " B. Çemberla1 ,ti' 
Muhafazakarlar P8 

lideri oldu rJ' 
Londra, 31 (R.a?y?) ~ir 

hafazakarlar partısı Iıde.~ çel 
yeni Başbakan B. Nevı. tif· 
berlayn ittifakla seçil(lllş 
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1 Bıziran 937 ANADOLU 
B. Mussolini demiş ki: San'at ve terbiye: Şimal 

Tahdidi teslihat olmazsa Mektepler.müsa· kutbunda 
harp muhakkaktlr mere~erınde ---··---

Moskova, 31 (A.A.) - Şmit· 

ltalya denizde olduğu kadar ha
vada da kuvvetli imiş 

--.-...-------~~--~-

Sehrimiz Kız Lisesinin bu 
seneki müsameresini bilhassa 
üzerinde durulacak bir mevzu 
olarak elimize almağl lüzumlu 
buluyoruz. Müsamere Lisenin 

- Başı 1 inci sahifede -
için toplanması lilzıımlu görill
lllüotür, 

gesi B. Potisin 
toplanmıştır. 

riyasetinde lngilizce okuyan talebeleri ta
rafından ve lngilizce olarak 
hazırlanmıştı. Kızlarımızın mu
vaffakıyetle söylediği istiklal 
marşından maada yapılan tem
siller, söylenen şarkılar İngi
lizce olarak büyük bir muvaf
fakıyetle başarılmıştır. Cindi
reJla isimli ve her lisana çev-

ten gelen haberlere göre, ku· 
tup istasyonile Mazruk tayya· 
resi arasında ilk defa olarak 
dün akşam karşılıklı telsiz te· 
ması tesis olunmuştur. Tayyare 
iyi bir halde bulunduğu gibi 
tayyareciler de sıhhattadır. 
Tayyarenin konduğu buz kit
lesi de sağlamdır. Havanın ilk 
müsaid zamanında tayyare ku
tup istasyonuna hareket ede
cektir. 

Fransız delegesi B. Pol 
Ponkor söz alarak 11tun bir 
söylev vermiş ve silahsızlanma 
konferansının, gayeye vasıl 
oluncaya kadar toplanmaların;ı 
devam etmesi lüzumundan 
bahseylemişti r. 

Burada aza buluuan hükamet• 
lcrden b:ızılnrı belki derpiş edilen 
lntıkavelcnin hiı· kısmının mesel8 
devletlerin nQked masraf lıüdçele· 
tinin ilan edilmesine clair olan 
kısnıının tatbiki silahları bırakma 
!Xıeaelcsindo cicldt bir terakki le· 
tnin edecektir. B. Pol Ponkor, 

Almanya ve İtalyanın i~tiraki }etlerin de davet 
diğer dev- rilmiş olan meşhur çocuk pi-
edilmesini yesi 've Şekspirin Antuao ve teıniu edilmeılilı.çe konferansın umu. :i l:iir tekilde çahşnuiıyacağını id- teklif etmiştir. 

h a eden fngiltercniıı talebi üzerine B. Pol Ponkordan sonra in· 
bazı hilkılnıetler ve hillıassa şimal giliz delegesi Lord Graburda 
h iikuınetleriııden biri a kert masraf söz söylemiş ve mumaileyh 
lı: üdı;elerinin neşrile husu i imalatın Rus Hariciyei Nazırı B. Lit· 

0 ntrolu temin edilmedikçe Lüro· 
)"a •- , vinof takib eylemiştir. ~at r tekliflerde bulunmaktan 
"•zgeçmişlcrdir. Neticede Almanya ile hal-
lı Çek.o lovakya rciı5icumhoru B. yanın da davet edilmesine ve 

cnes silahları bırakma konferan· konferansın ondan sonra top
Bl?ın rııportörlilğilndcn istifa et; !anmasına f•arar verilmiş ve 
llıı~lir B ~ . . . '-' 

• uro re1s munvını ve .ı u· büro mesaisine soıı vermiştir. 
ilan nıu hh P ı· · · · · ·1 

1 
ra ası o ıtısın rıva!etınue __ ........,.. __ _ 

ça ıoacaktır. " Emir Abdullah 
ti Artur llendersoodan inhilal t>den 
)"iYasct makamına henüz kimse to· Ankarada 

ı:ı edilmemiştir. 
tvı·ı - Başı 1 nci sahifede -

f'k l ano, 31 (Radyo) - Bü· Abdullah i stasyonun iç ,.e dışını 
8 U talya gazetesi "Vuzuh., doldurma~ olan kalabalık halkıii 
erlevhalı makalesinde diyor ki: samiıni tezahüratı araeında İsmet 

Ço "Ajanslar ve gazetelerin bir İnönü ile birlikte iatasyondandan 

al ğu hakikatleri taklitten zevk hareket etmi,tir. Krııl Emir Abıltıl· 
lllakt d M 1 lab, ikameılerine tahsis edilen An· .. k a ır. usso ininin son 

••Ut u d karapalasa inmişlerdir. 
la 

1 
na a aynı şekilde ya· 

aonı· a~ karıştırılmıştır. B. Mus- Ankara, 31 {Hususi) -
•nı R 1 Şarki Erden hükümdarı Ab-tesı·h uzve tten bir tahdidi 

sı 1 • at konferansı toplama· dullah, buraya gelmiş ve bü-
l'lı ıst · . yük merasimle karşılanmıştır. .. ememıştır. 

ııa .Bk. Mussolini Ruzveltin bu Emir, Atatürk tarafından ka-
teş-ııb ~.amanda yapacağı bir edilmiştir. 
lltij~· bus tahdidi teslihat için Şarki Erden hükümdarı, 
>'•rılıt olabilir demişti. Biz f tal· bugün Başvekilimiz f smet in-
ile ara göre tahdidi teslihat önü ile uzun müddet görüşmüs 
iıtık~azari ve ne de fili olarak ve: 
hat ~sızdır. Son tehdidi tesli· - Atatürkün yüksek deha· 
llıd onfcransı mesaisi de ay· sile göz kamaştıran muvaffa· 

a~· kiyetlerinizi, büyük bir sevinçle 
liha~r~ok devletler tahdidi tes· takib ediyorum. Siz, bütün 
dirle:. k~.t'iyen taraftar değil· Şark milJetlerine rehper ol· 
Ve trı' kÇunkü bunların hedef dunuz.,, 
1-talb \~adı faşizmi yıkmaktır. Demiştir. 
biçbi~ 1 

bu öyle bir rüyadır Emir, burada üç gün kala-
>'ecekti/arnan tahakkuk etmi· caktır. Hükumet, hükümdar 

d Muss0ı· . şerefine mükellef bir ziyafet 
eki b ın~n bu dava üzerin- vermiştir. 

ku eyanatı mantıkidir. Çün-
v >'a tahd'd· . Ankara, 31 (A.A.) - Şarki 
etile"ek 1 ı teslıha ı a karar 

'" h Erden Emiri Altes Abdullah tdecekr Ya ud harp tahakkuk 
B ır. 

. •rÇok A 
81.Yaset· vrupa Nazırlarının 
r 1 mal" •n c umdur; bu siyase· 

.. setler" . H 
~orduk •nı abcş harbında 
'rtık t ' khoş ve hayali davalar 

}:' .er edilmelidir. 
.b aşıst it l 

~ı i h a ya denizde olduğu 
8lırettc a~ada da mükemmel 
· sıl~hl ~1 bir d a anmıştır. Herhan· 

~ibi dee~letle karada olduğu 
tlıe.. nızde d b ··ı .. gc h e oy o çuş· 
da de azırdır. Silahlanmağa 

ltaıyvarn) etmektedir. 
fe d arı ar . t'kb 

bu sabah şehrimize gelmiş 
ve Şarki Erden ve Türk bay· 
raklarile süslenmiş olan istas· 
yonda Başvekil ismet lnönü, 
Hariciye Vekil vekili Şükrü 
Saracoğlu, Ankara Vali ve 
Belediye reisi Tandoğan, Ha
riciye V ~kaleli siyasi müste· 
şarı vekili, Mevki kumandanı, 
Riyaseti Cumhur başyaveri 

Celal, protokol dairesi reisi, 
Birinci daire reisi, Başvekalet 

Kleopatr8: piyesinin bir per
ciesi çok takdire değer ve 
kudretle temsil edildi. Tale
beler T.Artık ecnebi lisanının 
yairiız Kolle}lerde değil, kendi 
Lisderimizde de ve hatta da
ha kuvvetli olarak öğrenile
bileceğini isbat ettiler. 

Müsamerede müzik bilhassa 
mühim bir yer almıştı. Değir
mencİHin söylediA'i şarkı ile 
Koronun iki sesli olarak söy
lediği şarkı çok temiz bir to
nalite ile teganni edilmiştir. 
Memleketimizde çok az ehem
miyet verilen iki sasli müzik· 
teki bu muvaffakıyet tebrike 
layıktır. 

Talebeden iki bayan tara
fından çalınan {Mozart) ın Türk 
marşı v.e ( Mendelshen) in 
Rondo Capriciosesu büyük bir 
zevkle dinlenerek alkışlanmış
tır. Küçük bir yavrunun rit· 
mik dansı ve Çin dansı da 
müteaddit defalar tekrar etti
rilmiş ve beğenilmiştir. Çok 
güzel bir şekilde tertib edilmiş 
olan bu müsamereyi hazırh
yanları ve mektep idaresini 
tebrik etmeği bir vazife sa· 
yıyoruz. 

* •• 
Cumartesi akşamı da Dur.ı· 

lupınar ilkmcktebi yıllık mü
sameresini Halkevi salonunda 
vermiştir. llkmekteplerin yap· 
makta olduğu müsamereler 
arasında Dumlupınarın ka
zandığı bir hususiyet var. 

Mekteb müzik hareketlerine 
çok önemli bir yer verdiğini 
o geceki müsameresile isbat 
etti. 25 yavrudan mürekkeb 
mandolitanın çaldığı ve aynı 
zamanda söylediği istiklal 
marşı ne güzeldi. Marştan 

sonra mandolitanın çaldığı kü· 
çük parçalar tam küçüklerin 
müzik hevesini tatmin edecek 
şekilde idi. 

Bilhassa hoşa giden nokta 
25 küçük yavrunun tam bir 
ritm dahiJinde olarak melodi
leri çalıb söylemeleridir. Ço· 
cuklar hiç olmazsa nota ve 
mezür dahilinde yürümesini 
öğreniyorlar ~e ileride ogre· 
necekleri aletlere hazırlanı
yorlar. 

Diğer taraftan kutup istas· 
yonu direktörü Papaninden 
gelen haberlerde bunların ge
len tayyareleri boşaltarak ev
lerini ve elektrik merkezini 
kurdukları gibi buz ve kardan 
telsiz istasyonu için de bir yer 
yapmışlardır. ilmi tetkiklerine 
muntazaman devam ediyorlar. 

Üzerinde kutup istasyonu
nun tesis edilmiş olduğu buz 
kitlesi yürümeye devam edi
yorsa da sür'ati şimdilik hafif. 
lemiş bulunuyor. 

Dazkırında sa işleri 
Dinar, {Hususi) - Dinarın 

Dazkırı nahiyesinde geçen se
neki seylab neticesinde bozu
lan suyolları, halkın yardımı 
ile tamamen ıslah edilmiş, 
halk, gene temiz suya kavuş· 
muştur. Bütçeden, lazımgelen 
tahsisat ayrılamadığı için, uzun 
zaman bozuk bir halde kalan 
su yolları, halkın yardımile on 
gün içinde düzeltilmiştir. --•11 Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

r~ıefon : 3479 
..ı.:.ı ; :. ·.• ' -~ ,. • ~·-. 1 

Bu musiki v:ırlığını meydana 
getiren mekteb idaresini ve 
musiki muallimleri fsmaili bil
hassa tebrik ederiz. Yalnız üç 
yavrunun çaldığı parçaları Bay 
İsmail doğrudan doğruya on· 
ları serbest bırakarak, dirijesiz 
çaldırsadı yetiştirmek bakımın

dan daha yerinde bir hareket 
yapmış olurdu kanaatindeyiz. 
Küçüklerin inkılabları anlatan 
temsildeki serbest söz söyle
yişleri çok hoşa gidiyordu. 
Talebeden bir yavru kendi 
yazdığı milli bir şiiri cidden 
nefis bir şekilde okudu. Top· 
lu olarak yapılan rondlar, 
zeybek ve ritmik danslar gü
zel birer bale şeklinde müte· 
addid defalar alkışlanıp tek
rar ettirildi. Ve salonu dol
duran talebe velileri ve da
vetliler küçük yavruların mu
vaffakıyetlerinden memnun bir 
halde Halkevinden ayrıldılar. 

F. Onural 

O i 1 ek le r: 

Yavrulu inek 
nasıl kesiliyor? 

Nasıl kesiliyor? 
Belediye hududu dışında 

Çakalburnunda küçük bir mez· 
baha ve burada bir jandarma 
vardı r. Civardan getirilen hay· 
vanlar, burada kesilmektedir. 
Fakat burada baytar bulun
madığı ve kesilecek hayvan· 
!ar muayene edilmeden kesil
diği için ekseriya srebe inek-
ler kesilmektedir. Bir kariimiz, 
gayet güzel bir ineğin kesildi-
ğini ve karnından üç gün 
sonra doğacak bir dana çık
tığını, hatta bu hayvanı ke· 
senlerin bu danamn derisini 
de yüzerek alıp götürdüklerini 
haber verdi. Bu küçük mez· 
bahada şimdiye kadar kuzulu 
biıçok koyunlar kesilmiş ve 
koyunların karnından çıkan 

kuzular, denize atılmak sure· 
tile balıklara yem edilmiştir. 
Bu acıklı ve kanunen yasak 
olan bu halin önüne geçecek 
alakadar dairenin nazarı dik
katini ehemıniyelle celbederiz. 

Üc mahalle halkı • 
susuz kalmış 

ikinci Süleymaniye mahal
lesinde dördüncü Osmanbey 
sokağı ağzında bulunan ve 
etraftaki üç mahalle halkının 

istifade ettiği umumi çeşme, 
bir senedenberi susuzdur. 

Halk, ellerinde teneke ve 
destilerle sokak sokak dola
şarak su bulmağa çalışıyor. 

Haber aldığımıza göre bu 
mahalleler halkı, alakadar 
makamlara müteaddid defalar 
müracaatlarda bulundukları 

halde çeşmelerine su verilme· 
diği gibi suyun kesilmesi se· 
bcbini de öğrenememişlerdir. 

Susuz kalan halkın derdine 
acele çare bulmak lazımdır. 

Bilhassa bu mevsimde sıcak· 
lar yüzünden su ihtiyacı şid

det kesbetmiştir . fzmir gibi 
suyu L ol bir şehirde üç ma-
halle halkı nasıl susuz kalır ve 
bırakılır? Bunu bir türlü an· 
lıyamadık. Alakadar makam· 
ların , bu mahalleler halkının 
su derdine acele çare bulma· 
!arını temenni ederiz. 

Nüfus dairesindeki 
kalabalık 

Dün Nüfus müdürlüğünde 
soyadlarını tesçil ettirmek için 
uğraşanlar büyük bir kalaba
lık teşkil ediyordu. Parmak
lıklı dairede işlerini $?Ördür
mek İçin toplananlar, ter için· 
de ve balık ıstifi halinde bu
lunuyorlardı. Ortada teneffüsü 
güçleştiren bozuk bir hava 
vardı. 

Nüfus müdürlüğü, izdihama 

Sıyfa 1 

' Dünyada Olanlar 1 
On sekiz sene 
evelki hakim ... ----.. ........ __ 
BugUn on beş sene kUrek 
cezasına mahkOm oldu. 
Peşte gazetelerinde çıkan 

şu haberi fevkaladeliği hase
bi le biz de veriyoruz: 

Doktor Zoltam Rudas, 1919 
Seksard ihtilal mahkemesi re· 
isliğinde bulunmuştur. Bu ih
tilal mahkemesi, fevkalade bir 
mahkeme idi. Fakat buna rağ· 
men bu mahkemede, katil ve 
yağma suçundan dolayı Mişel 
Beskas aleyhine verilen karar
dan başka hiçbir mahkumiyet 
kararı verilmemiştir. Bu karar 
hemen infaz ve adamcağız 
idam edilmiştir. 

Fevkalade vaziyet kalktı~ 
vakit, doktor Zoltam Rudas 
hakimlik mesleğini bırakmış, 

Viyanaya yerleşerek hatta si· 
yasetten bile çekilmiştir. 

Bu suretle tam 18 sene geç
miştir. Fakat bundan beş hafta 
evel, doktor Rudas, Macariı· 
tanın Viyana sefarethanesine 
müracaat ederek Peşteye ne 
gibi şartlar altında dönebilc· 
ceğini sormuştur. 

Sefarethane Macar hududla
rından geçebilmesi için her 
türlü teminat verileceğini, fa
kat hududlar dahilinde çıka-
bilecek hadiselerden mesuliyet 
kabul edilemiyeceğini bildir· 
miştir. 

Doktor Rudas hemen Peş· 
teye gitmiş ve ilk i~ olaralc 
polis müdürlüğüne müracaat 
etmiştir. 

Polis müdürlüğü de doktor 
Rudas aleyhine takibata baş-
lamıştır. On sekiz sene evelki 
dosya meydana Çıkarılmış ve 
tetkikat neticesinde verdiği 
tek idam kararı kasten katil 
telakki edilmiştir. Çünkü Ma· 
car hükumeti, bundan on sekiz 
sene evelki ihtilal mahkeme
sini resmi mahkeme olarak 
tanımamaktadır. 

işte, on sekiz sene evelld 
hakim, o zaman verdiği hü
küm dolayısile bugün katil 
olarak tevkif edilmi~ ve mah
kmeye verilmiştir. 

Doktor Rudasa mahkeme 
on beş sene kürek cezası ver· 
miştir. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan do

layı "Meçhul Korsan,, tefrika
mızı koyamadık. Özür dileriz. 

mani olmak için bu vaziyete 
bir çare bulamaz mı? 

Mesela, numara usulü ihdas 
edilmek suretile halkın işi 
pekala görülebilir ve halk 
zahmetten kurtarılmı~ olur. 

Nazarı dikkati celb ederiz. 
r en e . ' ıs 1 alden veza-
M rnındirler 

UssoJin· · 
Yanlar i . ın beyanatı, ltal-
tuPa Çın değı'J bu"t" A 

hususi kalem müdürü, Merkez 
kumandanı, Emniyet direktörü 
ile Irak elçisi ve lngiliz sefa
reti erkanı tarafından karşı
lanmıştır. 

Mensucatı Türk Anonim Şirketi ~ lzmir Yün 
Halkapınar l\ tnill l ' un v-

'Jİ /Qh et eri içindir." 
sızlanma 

Niha~et konferansı 
S· Cenevre toplanamıyacak 
ılahsızl ' 31 (Radyo) -

~u. bu a~ma konferansı büH. /Z gu.: Yunanistan dele· 

Q kev · k ·· · ı oşesı 
Bu~·· 

•e ()un saat 17 
t t~i Şube . . de müze ve 
01ll'ntı sının heyeti umumiye 

sı vard 
ır. 

Başta bir bando muzıka ol· 
duğu halde bir ihtiram kıta~n 

selam resmini ifa eylemiş ve 
muzıka Erden ve istiklal marş
larını çalmıştır. 

Altes prens Abdullah istas
yonun iç ve dışında toplanan 
kalabalık bir halkın samimi 
tezahürleri arasında Başbakan 
ismet lnönü ile birlikte oto· 
mobile binerek ikametlerine 
hususi daire ayrılmış olan An· 

. karpalasa gitmişlerdir. 
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·ancakta Türk ve .Arab diller· hakim o aca tır 
-Başı 1 inci sahifede -
· Türk - Suriye hud1..: 1undaki 

r anlaşma, bu hududun kat'i 
ı mahiyetini tanımakta' ve ihlal 
l edilemezliğinin garantisini ih
l tiva eylemektedir. 

Bundan maada yüksek iki 
~ akit taraf Türk ve Suriye top· 
ı raklarmda diğer tarafın rejimi 
, ve emniyeti aleyhine mütevec
l cih hertürlü faaliyeti menet
' meyi taahhüd eylemektedir. 

Nıhayet hususi bir madde 
hudud hakkındaki FranS1Z ta
ahhüdünün mandanın inkiza
sından sonra da idame edile· 
ceğıni tasrih etmektedir. 

Fransanın imzası bu anlaş· 
ma hususunda hem Fransayı 
'hem de Suriyeyi taahhüd al
tına koymaktadır. Bu iki metne 
bir müşterek deki rasiyon bir 
protokol ve teati olunan mek
tuplar ilave edilmiştir. 

Deklarasiyon Lotan muahe· 
desince tesblt edilen arazı 
statukosunun muha azası zım· 

nında Fransız ve Türk siya· 
setlerinin birliğini, sulhun tak· 
viyesini bu hususta Mılletler 
c:miyetinde teşriki mesaiyi ve 
şarki Akdenizde emniyetin 
tarsinini müşahede eylemek· 
tedir. 

Bu prensiplerden mülhem 
olan iki hükumet Suriye ve 
ve Lübnan topraklarının ta· 
mamiyetine riayeti karşılıklı 

olarak taahhüd etmekte ve 
Suriye ile Lübnanın kurtulu· 
şunu Milletler cemiyeti usu· 
lüne tevfikan ve Frnnsız·Su· 
riye ve Fransız·Lübnan anlaş
maları ahkamı dairesinde ter· 
viç etmek hususunda mutabık 
bulunduklarını kaydeylemek
tedir. 

Mülhak protokol mandater 
devlet tarafından Suriye na· 
mına veya hesabına aktedilen 
anlaşmalardan mütevellit muh· 
telif taahhütlerin Suriye Mil· 
letler cemiyetine girerken ona 
devredilmesi ve keza bu an· 
}aşmaların Suriyenin yeni va· 
ziyetine uydurulması ve lüzum 
görülecek mütemmim anlaş· 
maların aktolunması için iki 
akid tarafın fikir ve niyetle· 
rini tasrih eylemektedir. 

Teati olunan mektuplar ise 
Fransız mandası altında bu· 
lunan devletler ile Türkiye 
arasında uzun zamandanberi 
hali muallakta. bulunan hak· 
kıhiyar sahipleri meselesini 
halletmektedir. 

Bu müzakerelerin böyle 
hüsnü suretle neticelenmiş ol
ması Fransa ile olan dostluk 
münasebetlerini takviye ve 
Türk- Suriye münasebetlerine 
dokunanacak mahiyetteki bü
tün meseleleri halletmek gibi 
bir tesir yapmış ve bu suretle 
Suriyenin kurtuluşu arifesinde 
beynelmilel vaziyeti tarsin ey· 
!emiştir. 

Cenevre, 30 (A.A.) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muha· 
biri bildiriyor: 

Milletler cemiyeti konseyin· 
de Sandler raporunun kabulü 
münasebetile Fransa, Türkiye, 
lng-iltere, Sovyet ve İsveç Ha
riciye nazırları, Delbos, Rüştü 
Aras, Eden, Litvinof ve Sand· 
Jer birer nutuk söylemişlerdir. 

Delbos, Konseyin Sancak 
meselesini kat'i surette halle· 
deceği bu sırada yorulmak bil· 
mez bir fedakarlık gösteren 
raportöre, eksperler komite
sine ve onun reisi Bourguine 

cemiyetinin ve onun usulle· 
rindeki müessiriyeti ehemmi· 
yetle kaydetmek istediğini söy
lemiş ve demiştir ki: 
-Mesele nazikti. iki dost dev· 
let arasında bir ihtilaf mev· 
zubahs idi. Öyle bir ihti· 
laf ki bu iki devletten biri 
Milletler cemiyetinin kendisine 
verdiği mandanın ifasile mü· 
teahhit bulunuyordu. Milletler 
cemiyetinin usulleri bitarafane 
bir tarzı hallin garantilerini 
temin eylemiştir. Milletler ce· 
miyeti kendisinden 

1 beklediği· 
miıi yapmıştır. . 

Bir kanunusanide Fransa 
siyasi bir sureti tesviyeye mu· 
vafakat etmişti. Çünkü l)unda 
Fransız · Türk dostluk müna· 
sebatının bir inkişaf buhranını 
görüyordu. Bu sureti tesviye 
stntunun ve a'nayasanın tan
ziminden başka Sancak ve Su· 

· riy("nin hududunun garantisi 
hakkında bir Fransız·Türk an
laşmasının akdini de derpiş 

ediyordu. 
Diğer mrtinler hususunda 

bunların tanzinıi Fransa ile 
Türkiyenin Suriye ve Lübnan 
istiklaline taraftar olan nok· 
tai mı:zarlarındaki birliği gös· 
termiştir. Binaenaleyh bu tarzı 
tesviye Fransa ve Türkiyeye 
aralarındaki dostluk bağlarını 
sıkhıştırmak ve Milletler ce· 
miyetinin idaresi altında hali
sane teşriki me! ailerini teyid 
fırsatını vermiş oluyor. 

Mısırı kabul ederken Rüştü 
Aras memleketinin Akdeniz 
statukosuna bağlılığını hatır· 
latmıştır. Sancak meselesinin 
halli Fransa ile Türkiyeyi ya· 
kın Şarkta sulhun idamesi hu
susunda birleştirme ve bu su· 
retle Fransanın Suriye ve Lüb· 
nanla imzaladığı anlaşmalarla 
giriştiği eseri tamamlamak· 
tadır. 

Aynı zamanda Türkiye ve 
Suriyeye bağlı olan Fransa 
meseleyi konseyin hakemliğine 
bırakmak suretile Suriyenin 
menfaatlerini müessir bir tarz
da korumuş ve Milletler ce
miyetinin sulh eserine yardım· 
da bulunmuştur. 

Dr. Rüştü Aras söz alarak 
demiştir ki: 

"Gerek memleketim gerekse 
şahsım hakkında söylediği 

güzel sözlerden ve ifade ettiği 
dostluk duygularından (ki bun· 
lar bizzat kendi hislerimizin 
tam bir makesidir) dolayı dos· 
tum B. Delbosa teşekkür ede· 
rim. Söylediği nutukla bu hu
susta benim de konseyde iza· 
hatta bulunmaktan vareste 
kıldığı için de kendisine min
nettarım. Çünkü ifade ettiği 
noktai nazarlar bizim görüş· 
lerimize de to.mamile tevafuk 
etmektedir. 

Dostumun Sandlere, eksper· 
ler komitesine ve onun reisine 
başanlan faydalı işten dolayı 
yaptığ1 teşekkürlere hararetle 
iştirak ederim. 

, t• • k o .. b 
ğunu teoarüz ettırme le ah· 
tiyanm. , 

Fransa ile Suriyeye samimi 
dostluk his)erile bağlı bulu· 
nan TÜ'rk,iye elde edilen ne· 
ticeden gerçek memnun ola· 
caktır. 

Teşekkürlerimi bizimle en 
kıymetli mesailerde bulunan 
Milletler cemiyeti gepel sek· 
reteri ile arkadaşlarına da ar· 
zctmezsem iptidai bir vazifede 
kusur etmiş olurum. 
Eden; Geçen kanunusanide elde 
edilen prensib anlaşmasından 
dolayı memnuniyet beyarl et· 
miş ve fakat dana bi~ takım 
müşkülatın mevcud öulu_ndu· 
ğunu kaydeylemiş oldu~unu 
·b·atnlatmış Ve demiştir ki: 
·-Bugün bu m'üşkülat çok şü· 
kür iktih~m olunmuştur. Bu 
neticeyi eksperler komitesinin 
yorulmak bilmez gayretlerine 
ve bilhassa onun iki lngiliz 
azasına iki alakadar tarafın 
gösterdiği uzlaşma zihniyetine 
ve raportörün meharetine borç· 
)uyuz. Mumaileyh bütün un· 
surların mahalli menfaatlerinin 
korunmuş olmasından dolayı 
bahtiyarlığını beyan etmiş ve 
yeni rejimin muvaffak olması 
temennisinde bulunmuştur. 

B. Litvinof ta memnuniyetini 
izhar etmiş ve demiştir ki: 

- Rusyanın kendilerile bil
hassa kuvvetli dostluk bağları 
bulunan iki hükumet tarafın· 
dan büyük bir muvaffakıyet 

kazanılmıştır. Bu, aynı zamanda 
Milletler cemiyeti ve bizzat 
sulh davası için de bir muvaf· 
fakıyettir. 

Sovyet Hariciye Komiseri bu 
muvaff akıyetten dolayı B. Del· 
bos, B. Tevfik Rüşdü Arası 
tebrik etmiştir. 

B.Sandler, vazifesinin eksper· 
ler komitesinin mesaisi)e kolay· 
)aşmış olduğunu söylemiş, 
Fransa ve Türkiyenin göster· 
dikleri uzlaşma zihniyetinden 
takdirle bahsetmiş, hakkında 
söylenilen sözlerden dolıyı 
çok miitehassis olduğunu be· 
yan etmiş ve: 

- Raporun kabulü Sancak 
meselesinin nihai sureti tesvi· 
yesini teşkil edecektir. 

Demiştir. 

Konsey reisi de Türk ve 
Fransız hükumetlerini ve eks· 
perler komitesi azasını tebrik 
eylemiştir. 

B. Delbos, Fransanın rapor· 
da gösterilen sureti tesviyeyi 
ve bu sureti ttsviyenin kendisi 
için tazammun eylediği hususi 
taahhüdleri kabul eylediğini 
beyan etmiştir. 

B. Tevfik Rüşdü Aras ta 
aynı beyanatta bulunmuştur. 

Reis, raporun kabul edildi
ğini bildirmiştir. 

Cenevre, 30 (A.A.) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muha· 
biri bildirİ)'or: 

• Milletler cemiyeti konseyi 
tnrafmdan kabul edilen Sand· 
)erin raporu şudur: lskenderun 

Bu işi kolaylaştıran konsey 
azalarına ve bilhassa herkes 
için memnuniyet verici bir su· 
reti tesviyeye irişilmesi ıçın 

tavassut etmek Jütfunda bu· 
lunan Fransa ile Türkiyenin ' 
müşterek dostları olanlara da 
keza minnettarım. 

ve Antakya namı verilen mese· 
lenin Milletler cemiyeti konse· 
yinin 25 Mayıs 1937 tarihli 
hususi celsesinde tarafımdan 
imza edilen ve mezkur top· 
Iantı zabıtlarında bulunan in· 
kişafına burada avdet etmiye· 
ceğim. Maahaza Sancağın sta· 
tu ve anayasa projesini ra· 
poru ile birlikte konsryc· tak· 
dim ederı eksperler komitesi
nin münakaşa gotürm<'Z bir 
salahiyet ve gayretle başar-

Bu meselenin halli iki mcm· 
leketi birleştiren dostluk bağ· 
larının takviyesidir. Ve Tür· 
kiyenin bir toprak parçası 

üzerinde bu mıntakada statu· 

t • 

celsede de tekrar etmek is· 
terim. 

Keza Milletler ceni'iyeti mü· 
şahitlerinirı gerek Sancaktaki 
vazifeleri, gerekse · .avdetlerin
den sonra eksperler· .komite· 
sini teşriki mesailerinden isti
fade ettirmek suretile yaptık· 
ları hizmetlerin kıymetini de 
arıetmek isterim. 

25 Mayıs tarihli izahatımda 
konsey tarafından tetkiki icnb 
eden bir takım hususi mesele· 
leri ve bilhassa lla'klarında 
ek_spetlef ı.ofuilesinde muhtelif 
inutalear serdedilmiş olan me· 
seleleri tadad etmiştim. Sonra 
İcab eder. müşahadelere te· 
vessül ettim. Haklarında kon
seyin karar vermesi lazımge

len bütün noktalar hususunda 
müsbet teklifler arzetmek za· 
manının gelmiş olduğu müta· 
Jeasındayım. 

Bence, bittabi konsey eks
perler ko~itesi tarafından ken
disine tevdi olunan statu ve 
anayasa projelerini tasvib et
mekle işe başlıyacaktır. Bun· 
dan başka konsey komite ra· 
porunda münderiç tavsiye ve 
telkinleri de işbu raporu ka
bul etmek surctile hilafında 
kat'i bir mütaleada bulunrpa· 
dığı derecede tasvib eyliye· 
cektir. 

Konsey müteakıben Sanca· 
ğın statu ve anayasasının 

hangi tarihte meriyete girece· 
ğini de tesbit eyliyecektir. Bun
lardan her ikisinin de en kısa 

bir müddet zarfında meriyete 
girmesi muvafık olacaktır. Ve 
bu hususta 29 teşrinisani 1937 
tarihini teklif ediyorum. An· 
cak şurası var ki 27 kanunu· 
sani 1937 tarihli konsey ka· 
rarının ana prensiplerinin 7 inci 
fıkrasında derpiş edilen mua
hedeler mezkur tarihte meri· 
yete girmiş olması şarttır. 

27 kanunusani 1937 tarihli 
konsey kararına tevfikan yeni 
rejimin tatbiki manda nihayet 
buluncıya kadar ve~mandası· 
nm ifası ile kabili telif olduğu 
nisbette Fransaya ait olacak· 
tır. Bittabi Milletler cemiyeti 
delegesinin tayini de manda· 
nın inkızasmdan sonra vuku 
bulacaktır. 

Üç nahiye meselesine ge· 
lince, şurasını hatırlatmak is· 
terim ki eksperlerden dördü 
üç nahiyenin tamamen veya 
kısmen Sancak arazisine ilti· 
bakından tevellüd edecek gaı· 
ri tabii ve bozuk hududu mu
hik gösterecek kafi bir sebep 
görmediklerini beyan etmişler· 
dir. Benim de ayrılmıyacağım 
bu mütaleaya binaen eksper· 
ler komitesinde deı meyan olu· 
nan muhalif reye esas olan 
meşru endişeleri nazarı dik· 
kate almak çaresini bulmıya 
uğraştım. 

Filhakika üç nahiye mınta· 
kasında dil ve kültür himaye· 
sının ihlal edilmemesi İcab 

eden bir Türk unsuru vardır. 
Bu halk bugün Suriye de mü
esses Manda rejiminin garan· 
tilerinden istifade etmektedir. 
Bu rejim munkazi olacağından 
ve mevzubahs meselede ekal
liyetlerin himayesine taalluk 
ettiğinden konseye gHantiler 
meselesine hususi bir mahiyet 
atfedilmesi lazımgeldiğinin mü· 
~aha.desini ve bilhassa "knl· 
liyctlerin mahkemeler öı ünde 
kenJi dillerini kullanmak, ilk 
resmi tahsillerini de gene aynı 
dilde a mak haklarına mual· 

.Suriyeden taleb etmesini teklif 
ederim. 

Konsey statunun 4 üncü 
maddesine komite raporu zey· 
linde gösterilen Sancağın şim· 
diki hudutlarını olduğu gibi 
teyin eden bir hükmün ilave
sine karar verebilir. Konsey 
27 Kanunusani 937 tarihli ka· 
rarile Tnrkçenfo r~'srni bir dil 
olduğunu 'tf>s0'it eylemiştir. 
Şimdi i<onscye aynı kararın 
hükümlerine ve eksperler ko
mitesine tevdi olunan vazifede 
gözönünde tutularak d iğer hir 
dilin kullanılması mahiyetini 
ve şartlarını tesbit etmek ka
lıyor. 

Ekr.perler komitesinin tel· 
kinkrine tevfikan konseye 
Arapçanın da Sancağın resmi 
hir dıli olacağına karar ver• 
.nesini teklif ederim. Bunun 
kullanış şartları aşağıdaki şe
kilde tanzim olunacaktır: 

1 - Resmi mekteplerde bir 
mektebin bulunduğu köy veya 
mahallede hakim olan dil han· 
gısı ise ilktedrisat o dilde 
yapılacaktır. Diğer resmi dilin 
tedrisi ya ihtiyari yahud da 
mecburi olacak. Şu kadar ki, 
bu bakımdan heriki dil de 
tanuım("n aynı şekilde muamele 
görecektir. 

2 - Sancağın bütün mah
kemelerinde de (yüksek mah· 
keme de dahil olduğu halde) 
beriki dil kullanılabilecek ve 
ekalliyet unsurları kendi ana 
dillerini de konuşabileceklerdir. 

3 - Asamblede her iki 
lisan da kullanılabilecektir. 
Asamble mazbataları iki dilde 
yazılacak ve bütün kanunlar 
da iki dilde neşrolunacaktır. 

4 - idareye müteallik nı· 
zaınnamnler ve talimat iki 
dilde neşrolunacaktır. 

5 - Halk idare ile olan 
münasebatında laalettayin iki 
dildnn herhangi birini kulla· 
nabilecektir. Ve kendisine de 
aynı dilde cevab verilecektir. 

Konsey statunun birinci 
maddesine şöyle bir hüküm 
koyabilir: 

"Diller meselesi konseyin 
merbut 27 kanunusani 1937 
ve 29 mayıs 1937 tarihli ka
rarlarına tevfikan halledil
miştir.,. 

Şimdi Sancak asamblesinin 
ilk seçimleri meselesinden bah· 
sedeceğim. Asamblenin aza 
sayısı esas itibarile kırktır. 
Fakat anayasada derpiş edi· 
len intihabat usulünün tatbiki 
neticelerinde sayı artabilir. 
Anayasanın 15 inci maddesi 
mucibince Sancakta yapılacak 
ilk İi1tihabat için muamelatın 

heyeti umumiyesini tertib ve 
kontrol ile muvazzaf teşkilat 
azasının sayı ve sureti tayinini 
tesbit etmek Konseye aiddir. 

Bu hususta şunu telkin edi
yorum: 

Konsey, evvela İcab eden 
hazırlık tetkikatını ve işlerini 
yapacak olan beş kişilik bir 
komisyonun tayinine reısını 

memur etsin. Ve bu komisyon 
da anayasanın 9 ila 14 üncü 
maddelerinde gösterilen mua
melatın heyeti umumiyesını 
eksperler komitesi raporunun 
47 inci fıkrasında münderiç 
şartlar altında tertib ve kont· 
rol etmek için İcab eden ajan 
ve personelin ta} ini hakkında 
reise kendi tarafından bir ka· 
rar verilmek iizere teklifler 
yapsın. 

Sancakta ille intihabatın ya· 

lince, bunu mevzubahs komis· 
yon tarafından meselenin bü· 
tün saf ahabnı yerinde tetkik 
ettikten sonra yapılacak tek· 
liflere itbla hasıl ettiği vakit 
reisin verec~ği karara bırak· 
mak lazım geleceği mütalea· 
sın dayız. 

Bütün intihabat nihayet 15 
Nisan 1938 tarihinden evel 
yapılmış olmalıdır. Mezkôr 
komisyonun işlrm'! ve nlel• 
umum kullanılacak ajanları!l 

masarifi Milletler cemiyeti ta· 
rnfından avans olarak te.ınin 
edilmelidir. Buna mukabil Mil· 
letler cemiyetinin Sancaktaki 
delegesinin parası Milletler 
cemiyetine terettüb etmelidir: 
Sancak yalnız büro masarifİll1 

deruhde etmelidir. 
Eksperler komitesi raporurı· 

da Sancak polis ve jandar~• 
kuvvetleri teşkilatına mütada•t 
mühim bir meseleye işaret 
eylemiştir. Konseyin bu sah8' 

da Manda munkazi olduğıl 
vakit tavsiyelerde bulunırıssı 
lazımdır. . 

Statunun 30 zuncu madde51 

gene statunun 33 ila 49 ıuncıı 
maddelerinde tesbit edilcft 
lskenderun limanı reji.ıninİ~ 
tatbiki teferrüatını tanziın e~ 
mek üzere Türkiye ile Sanc8

, 

hükumeti arasında bu hiik; 
metin harici işleri hususun 
mukarrer usul dairesinde ~~ 
su si bir mukavele akded1

' 

ceğini derpiş etmektedir. . 
Konsey mezkur mukavelell 

süratle akdedilerek metni~' 
kendisine bildirilmesi arzuS~~ 
herhalde izhar etmek istı} 
cektir. 

Eksperler komitesi rapo~~ 
43 üncü fıkrasında kapitG f 
yonlar meselesine teJ.ınih t 
miştir. Komite bu mesele~ 
salahiyeti haricine çıkr11~ 

1 
olduğunu müşahede eyleJ1'l1~~ 

Konseyin meçhulü def 
dir ki, Suriye ve Lübnan ıf. 
dasına müteallik mukaveıeıı 
maddei mahsusası ahkar11111 

alakadar devletler arasııı 
hilafında uzlaşmalar yapılfll 
sa manda rejiminin in\.:ııB 1 
da kapitülasyonlar tekrtır 
sis olunacaktır. Konseyin 
meseleyi Sancak husustl 
Fransız mandası altına ~cı 

~ııı· 
lan şark topraklarının ~ 
luş Ş&!'tlarının tetkiki sırtt~1 

halletmek üzere tehir e 
istiyeceğini zannediyorı.ıf11J 
naenaleyh konseye aşttğ\ 
kararı teklif etmekle J1I 

yihim: b 
Konsey, mazbata ~ı.lte 

rinin raporundan .ınliS 
olduğu şekilde meselerıİ; 
lini ve bilhassa eksp~rle(I 
mitesi tarafından tesbıt 

1
., 

fÔ 
statu ve anayasa ~ e 
mezkur raporda derpıŞ ı 
ilaveler de nazarı itibttre 
ınak şartile kabul eder· J 

Cenevre, 30 (A.A·)_....-,ıı~ 
dolu ajansının hususı 

biri bildiriyor: .. ~ 
R "ştı.l Doktor Tevfik u 19ııl 

bugün konseyin toP f 
müteakıb saat 14-30 teı 
sız Hariciye Nazırı fı" 

k 
~ ttl 

beraber bir as erı ~tl 
binerek Parise hare 
miştir. ar 

Hariciye siyas1 ~0~1 
B. Numan Mene.ınerıc• ıJ 
ce yarısından sonra se; 
geçecek ve oradan eeb 
ekspresine binerek 
hareket edecektir. 1,1,ıı Perşembe sab~ı ~ 

lıy 
iç· 
k 
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Uçok 6 -- Doğanspor 3 .... 
~ ıuretle lzmir sahasındaki mac. 
1 ' ·ar da sona ermiş bulunuyor 

81 
Paıar günü Alsancak saha· lenmiı olan oyuncuların orta· 

ı .. rıda fzmirde yapılacak Milli sından kaleci sıçrıyarak yum· 
ı;uıne 

111 
temaslarının sonuncu· rukla topu uzaklaştırdı ve ka-

ok rıa şahid olduk. Oyuno Üç· lesini muhı:.kkık bir golden 
~akımı 6 - 3 kazandı. kurtardı. Üço~lular bu tehli· 

lıy e Yazık ki çok güıel baş· keyi atlattıktan sonra mukabil 
i/rı Ve samimi bir hava hücuma geçtiler ve 29 uncu 
k~tıd: cereyan eden oyun ha- dakikaya kadar Doğanspor 
iô~lık vazifesini gören Şahabın kalesi önünden aynlmadJkları 
bil~~ ~oksanhğı ve idare ka· halde oyunun müsavatını bo· 
ırı 1Yctsızliği yüzünden çok za· zamadılar. 30 uncu dakikada 
~~·lar zevk ve alakasml kay· solaç1k Sabrinin sürüklediği 
k•t 1 Ve futbol denecek tarafı topu 18 haricinde Mustafa 
lctjı:adı, Bu sebeple seyirci· e~i ile. ~u.rdurdu. Üç.ok. aley· 
llıt . de hakem aleyhine nü- hıne fırıkık cezası verıldı. Sab· 
t ~, Yaptıklar,& görüldü. Do· ri bu cezayı üstadane bir vu· 
~11'Por, en iyi oyuncuların• ruşla gole tahvil etti. Üç da· 

rı l!ıthrumdu. kika sonra Enverin derin bir 
k °>'un saat 17 de ve Üço· pasını alan Sait önündeki 
k Un_ Doğanıpor haf hattında miidafileri atlatıyor ve Üçokun 
~:'•len akınile ba ladı. Üçok beraberlik golünü ~ttı. ..O~o~ 
;kırnı oy kş' .

1 
b 1 takımı artık tam hır hakımı· 

~ııı.. una on ışı e aş a· . · · 36 d k' 
&1tıdan D ğ l 1 yet tesıs etmıştı. ıncı a ı· 

t.jlı .. ~ o anspor u ar avan· kada salıraçıktan gelen topa 
3 forunü 1 d N' k' ~ 

~r ı -~ 
ıırıım , 

TÜRK ANONiM SIGORT A SOSYETES/ 
YANGIN - NAKLiYAT- HAYAT 
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Siimerbank ve Emlak ve Eytam 
Bankasının kurumudur 

••• 
EGE GENEL ACENTELIGI 

Sllmerbank lzmir Yerli mallar pazarı 
Kemeraltı Hükümet caddesi No. 36-4 IZMIR 

Telgraf adresi: 
GÜVEN IZMIR 

Telefon· ( Dire~törlük 3308 
' Scrvıs 2285 

• • • 4 :·.... • • • • • 4 '!.' .. 
/zmir Komutanlığı ilanları 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 90 kuruş olan 50000 tane 

kar gözlüğü kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

iıtiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 3375 liradır. 
4 - ihalesi 3/6/937 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında kayıdh ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
ıikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evvel Ankara M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

Gnc.. yor ar 1• ıte ım Enver yetişti fakat acele ile 
kika u dakikadan 8 inci da- topu kepçel~di. Fakat bir da- 1 M M K s Al K .. Ya lcad Ü k k 1 . zmir st. v. . at. . o. Rs. den: 

18 30 16 1 1192 

0tıGnden .. ar ço a esı kika sonra sağaçık Saim ser· 1 - Beher metresine biçilen ederi (300) kuruş olan (150) 
()Çolc ad~ta ayrılmadılar. best vaziyette nısıf sahadan bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 

hu d ._.un ılk müessir akını aldığı topu biraz sürdükten 
L •.:ık d 2 - Şartnaınesini (2250) kuruşa almak ve örneklerini gör· 
~t ._. a an sonra oldu. Fa· sonra kuvvetli bir şütle Do· 
'-lud ~ııı:ılen şüt kaleci Mah· ğanspor kalesine gönderdi. mek istiyenlerin her gün öğleden sonra M. M. V. St. 
lorır~n elinde idi. Bir dakika Kuvvetli gele~ top~ kal.ec! Al. ko. nuna müracaat etmeleri. 
Oniin.1 Doğan spor Üçok kalesi bloke edemed~: ~dıl _ y~tıştı 3 - flk teminat parası 217 50 liradır. 
Çırd ~e ınhakkak bir sayı ka· ve Üçokun 3 uncu golunu ağ· 4 - İhalesi 15/6/937 salı günü saat 11 de Ankara M. m. 
t,~ '· Maamafih Doğanspor lara taktı. Devre de 3-2 Üç· v. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

•mı O k k ı h' b'tt' 5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
l'oı ço un on kişilik kad· o e ıne ı ı. 
1'1U Uttu karıştırıyor ve oyunun ikinci devre Üçokun haki- lan şart olmakla i>eraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
du.";:t~nı bozmağa çalışıyor· miyeti al.t~nda başla.dı. . Ma~· 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
dtn b· ~n en güzel oyunların· mud Ad ılın kuvveth hır şu- larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
leci . 1rıni çıkaran Üçok ka· tünü topu kornere atmakla atinden en az bir saat evvel M. m. v. sat. al. komis· 
L 

11 liilrft · d k t d O k k d ·s yon una vermeleri. 30-1-5· 13 (1664) QtleJcr .... ı e yerinde müda· ur ar ı. ço orner en ı • 
lehl'k d~ bulunuyor ve her tifade edemedi. 4 üncü daki· İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: Ar:'• ~~latıyordu. ka~a .Oço~ lehine bi~ fir~~ik 1 - Hepsine biçilen ederi 32500 lira olan 7374 kalem 
miıti Şulcrü de takıma gir· ~erıldı. Saıd sıkı bır şutle elektrik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
d,11 • 12 inci dakikada lıava· Üçokun gollerini 4 de iblağ 2 - İhalesi 17/Temmuz/937 cumartesi günü saat 11 de 
liilrrı~~len topu bloka eden etti. Bu golü 10 uncu daki· Ankara M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
'Ve t 

1 ıllt telcrneyi dizine yidi kada Adilin isabetli bir şütü 3 - ilk teminatı 2437 lira 50 kuruştur. 
E'.rtv:;allıyaralt topu ortaladı, takib etti. Gol sayısı b~ş.e 4 - Şartnamesi 165 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 
eli. Q P~asc ile Basriye geçir· çıkmıştı. Bu golden sonra hırı- yonun dan alınır. 
tı~ta:'tı Önündeki hafı atlat· biri üzerine neticesiz birkaç 5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
liıı şij1 .. lonra Adile verdi Adi· akın yaptı. 30 uncu dakikada !arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 

17 .u ~ornerle neticel~ndi. Üçokun tekrar tehlikeli bir 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
'1eyh.111

C1 dakikada Oçokun akını görülüyor. Ve Said Do- kakalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
.. •ne p l ğ k ı · 6 l'' saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
• 1e11 b· ena tı ile neticele· anspor a esıne ıncı go u 
ıı.t ır D ğ t ğ ff k ld B komisyonuna vermeleri. 1 15 30 15 1633 "qİd I o anspor akınına a ma a muva a o u. u 
Adtta 0 dulc, serbest vuruşu dakikadan sonra oyun tama· lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
~l t~ attı ~'! cezayı gole tah· mile bozuldu. 41 inci dakika· 1 - Ankara garnizon kıtaatı için kapalı zarfla •!ksiltmeye 
ku\'\tet ·b Şulcrünün iltihakile da Doğanspor iniyor. Derin konulan 200000 iki yüz bin kilo koyun etine verilen 
)tv84 ulan Üçok müdafaası atılan topa kaleci yetişiyor ve fiat pahalı görüldüğünden pazarlığa çevrilmiş ve ilk 
19 Unc:~akş oyunu açtı ve top.u tutuyor. Hakem penaltı pazarlığı 8/Haziran/937 salı günü saat 15 de Ankara 
~ttd 8 ikada Adilin a a· verıyor. Bu penaltı sahada ilk levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

an b b Y d f 1 k ·· -ı ·· ttti, B era erliği tem· e a 0 ara goru muş ga· 2 - Koyun etinin tutarı 70000 yetmiş bin lira olup mu· 

':/ Sayf4 

Askeri f ab~ill"lar µ~ ... m gıij. 
dürliiğünden: 
230 ton elekbollt bakır, 
Tahmin edilen bedeli 149500 lira Qlan yu~arıqa mi~tın V! 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum IIlüdürlijğij satm 
alma komisyonunca 21/7/937 Çarşamba günü ~~·~ ıs te k~= 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 7 lira 48 kurH1 m~~ 
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi te~!!f 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona y~r: 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncij 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mij~ 
racaatlan. 1 3 5 7 1635 

Askeri f abrikalaf um11m ıuii!I 
dürlüğüııden: 
200 ton 114 lük oleon 
200 ton 105 lik oleon 

Tahmin edilen bedeli 21600 lira olan yukarıda miktarı va 
cinsi yazılı malzeme as"eri fabrikalar umum müdürlüğü 5ahn 
alma komisyonunca 21/7/937 Çarşamba günü saat 16 da ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1620 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncil 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 1 3 5 7 1636 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 
70 ton elektrolit tutya 

Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sabn 
alma komisyonunca 23/7 /937 Cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1155 lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunu 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 1 3 5 7 1634 

Tire Orta okul kurma cemi
yeti başkanlığından; 

1 - Tirede yenide.ı yaptırılacak olan ve tahmini keşif be· 
deli umum yekun 42507 liradan ibaret bulunan Orta 
okul binasının temel, taş ve tuğla duvarları betonar· 
me ve çatı inşaahna ait 24113 liralık kısmı kapalı 
zarfla eksiltm~ye konulmuştur. 

2 - işbu birinci kısım inşaatın eksiltmesi 14 Haziran 937 
pazartesi günü saat 15 de Parti binasmdaki cemiyet 
merkezinde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 1808 Jira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
akçesi veya banka mektuplarını, şartnameye uygun 
bir şekilde tanzim edecekleri teklif mektuplarına leffe· 
derek bu mektupları ihale saatına kadar imza muka· 
bilinde cemiyetimize vermiş olmalan şarttır. 

4 - isteklilerin bu baptaki şartname ve inşaatın keşifname 
ve plan dosyasını görmek ve izahat almak için lstan· 
bulda Bahçekapı • Anadolu han 24 No. da Mimar 
Abidin Mortaş ile lzmirde, Liman işleri muhendisi 
Yusuf Karasuya ve Tirede de ~cemiyetimize müracaat 
etmeleri ve istiyenlere 10 lira bedeli mukabilinde bu 
dosyalardan bir nüshasının verilebileceği ilin olunur. 

1 4 8 1700 

• 
lam .? dakikadan sonra oy~: ~i~ bir ceza idi. Üçok vakkat teminat parası 4750 dört bin yedi yüz elli li-
her ·51c~rat ve zevkini buluyo ıtıraz etmişti. Esasen galibiydi radır. Şartnamesi 350 kuruş mukabı'linde Ankara Le- G L_ ı ı talc r, üzelyalıda Recaizade ve 
~•nrn ~~ galibiyet golünü temin etmişti. Binaenaleyh hu vazım amirliği satın alma komisyonundan alınır. Selamet sokakları ile mah· 

Satılık arsa 
sadif saat 10 na talik edilmiş 
olduğundan yevmi mezkUJ'~e 
mahkemeye bizzat veya hır 
vekil göndermesi lüzumu teb· 
liğ makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

t•karı ak >çın güzel bir oyun cezayı kabul etti. Doğanspor 3 - isteklilerin ticaret odasmda kayıtlı olmaları şart ol· dut köşebaşında 427.75 
t,kat tordu. da bu suretle üçüncü golünü makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad- M.2 bir arsa ehven fiatle 
dahaı ~lccın lüzumsuz yere mü· çıkardı. 4 dakika sonra da delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte satılıktır. 
21 in:i erle oyunu bozuyordu o~u~ Üçokun 6•3 galibiyetile teminat makbuzlarım ihale saatından bir saat evvel Talipler T. M. C. resmi 
Oçok ka~lc~kada Doğanspo; bı~. k 2 Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonuna ilan işleri bürosunda Naci 
•ldı. O ~~ıni çember altına G l n ara, bO ~Husus~ - müracaat edilmesi. 1703 Tokaya müracaatları. 

ç~esis-d k- a~e~, •oo ~bnbirl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··-~---~---•• b , nun e ume· d G _. 
· ·ınnı oyun an sonra ençlerhirliği r: ' Urla Sulh Hukuk mahke· 
ı.tan~ı1 muhtemeldir. takımını 3.4 matlub etmeğe Tu·· rk Hava Kurum mesinden: 1704 

~•tay ah~li ~l ( J:fusu~i ) - muvaff~k olm.uştur. :~kat bu U Urlanın Altın taş mahalle· 
dır. lic ta sı sevınç ıçinde- netıceyı alabılmek ıçın çok B •• •• k • sinden Kandiyalı Mehmet ka· 
'"•t. li~· rafta büyük bayram çalışmış ve ilk maçın yorgun· uyu pıyangosu rısı Hüsniye tarafından Edir· 
h11 bürıranın onunda Hata- luğunu hiç göstermemiştir. nede su işlerinde müstahdem 
'•n<t. u un köy ve kasabala· İstanbul, 30 (Hususi) - 2 nci keşide 11 haziran 193 7 dedir iken mahalli ikametgahı meç· 

tib tdil:~mi. bir bayram ter· Fenerbahçe, Güneşle olan Bu"rvük ı·kramı~ve 40,000 /ı·radır hul olduğu bildirilen eski pos· 
1-faric· • .lctVır. maçı 2-0 kazanmıştır. 'J ._, ta müdürlerinden Şerafettin 

fik ıyc ekT · B Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· aleyhine açılan istihkak dava· 
Rüıtü A 1 ımız · Tev· SRat çalmıt ' 

tefe r&1 Hata · · · K akad lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. sının yapılmakta olan duruş· 
ti "'uıtına a·d· k Y ışının arşıy a Osmanzadede A (3 000) r d b 1 k (2 ) l masında müddeialeyh Şera, 
'de Franıııı . na. talar üze· birlikte çalıştığı Yap.r ox.Ju - .. yrıca: - ~ . ıra ~n ~ş ıyara O iraya kadar 

-.ıc iiıere Ce ncalıle konuş· Necminin eaketi cebinden bir buyuk ve kuçuk bırçok ıkramıyelerle amortileri havi olan fettine tebliğat icra edilmediği 
nevred p bu zengin plandan istifade etmek ir.in bir bilet almaktan ve mahalli ikametgahının meç· 

• en ariae cep aaati çalan Mehmet ox.ıu y 
6 çekinmeyiniz. bul olduğu anlaşılmakla du· 

Abdüliziz tutulmuştur. ru~ma 10/6/937 tarihine mü· 

lzmir inhisarlar Baş müdür· 
lüğünden: 

Baş müdürlüğümüze ait de· 
polarla şimendifer istasyonları 
iskeleler ve merkezle cıvar 
kazalar arasında yapılacak is· 
pirto içkilerle iskele ve istas· 
yonlardan depoya gönderile· 
cek barut ve mevadı infili• 
kiyenir. 937 mali senesi nak· 
liyatı açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Muhammen bedel 4122,SO 
muvakkat teminat 309,19 lira· 
dır. Bu işe ait şartname Mu· 
hasebe şubemizde görülebilir. 

Jsteklilerin 10/61937 günü 
saat 15 de Baş müdürlü~· 
müzdeki komisyona ıelme· 
leri. 1 S 1709 
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Vapur Acentası cuz, t ze ve tenıiz ilaç çeşidleri 
ROYAL NEDERLAND - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında -

KUMPANYASININ = = 
11JUNO,, vapuru 10 Hazi· _ 

rana doğru bekleniyor. Yükü- -
nü tahliyeden sonra BURGAS = 
VARNA ve KôSTENCEye ;; 

H©ım<dJü Nü~lhl~t Çança1r = 
-·-- an esı yük a]acaktır. ---SVENSKA ORiENT Li· 

NIEN KUMPANYASININ -
--"SAIMA., vapuru 1/Hazi· _ d b 

ran/37 de gelip doğru AN- - D e DUt. 
VERS, R O TTERD AM, HAM - = {I 111111111111ilil111il111il111111fil1111111111111111111111111111111111111111111 ti 11111l111 il 11111 l l l l l l l ll l l l l il l il l l l il l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l il il l il il lll • 
BURG, ve SKANDINAVY A 
limanları için yükleyecektir. 

"AASNE,, vapuru 14/Hazi· 
randa bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINA VY A limanlarına 

yük alacaktır. ---SERViS MARITI M R U · 
MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ· 
ru bekleniyor. MALTA, MAR
SIL YA ve CENOVA için yol
su ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 1 

ei kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 
.. _mm:..• ....... s-=m:ma 

V.N. 1 

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

DEUTSCHE LEVNTE LI- · JI' 

l Haziran 9~ 

• • 
HU·HU! SiNEKLER BENi 
ERKEN KALDJRDILAR ! 

Depo: 
Ed1ıar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

BLAK-FIAK 
Amerikan en 
mükeımnel ... 

sinek ilaçidil'· 

er yerde sat1ı>l" 

İzmir. 

---------------------------~----------""' Izmir Memleket hastanesi 
Baştabipliğinden: 

lzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri bir yıllık ihtiyaç~~ 
rııu karşılıyacak olan (9530) lira 54 K: luk ilaç 102000 kı 0 

birinci nevi ekmek, (45000) kilo koyun eti, ve (290) ton sr 
mikok kömürü, kapalı zarf usulü ile ve 20 5 937 tarihind~ 
3/6/937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeğe ç1ksr1 

mıştır. istekli olanlardan şeraiti münakasayı görmek istiyeır 
terin her gün lzmir memleket hastanesi baş hekimliğine ıtıll' 

racaatları ve eksi /tmeğe iştirak edeceklerin münakasanın icrt 
sın dan evel bedeli muhammen in % de 7 /5 nisbetind"! de PO' 
zito akçasını muhasebei hususiye müdüriyetine yatırması "' 

yahut bir banka teminatı muvakkate mektubu veya makbuı• 
bir zarf derununa, bir zarf derununa da teklifnamesini ve b' 
iki zarftan bir zarf içine konularak ve"' üstü mühürlenerek zıdr 
fın üzerine hangi iş için münakasaya iştirak edeceğinin 1 

derci ve ihale günü olan 3/6/937 tarihine rastlıyan Perşeın 
günü saat 10 dan 12 ye kadar İzmir vilayet ·daimi encüı11 
nine müracaatlari ilan olunur. 26 28 30 1 1617 

! 111111111111111111111111111111.. Doktor ,,1111111111111111m1111ııııı 
-
~ A. Kemal Tonay ~ ... / NIE. HAMBURG. ~ 

G.m.b. H. p - c, 
,,ARKADIA,, vapuru 11 1 ~. • [ .& i ro c:. l .c..a...:ı<.Aı).I _ 

Haziranda beklenilmektedir. - • - ( Verem ve saire ) 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın '. hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 

ROTTERDAM, HAMBURG, ~!~~~~~~~~~~~~~-~--~-~~~~~~~-~~-·= &~mab~e~aey~··~~~n~~Dili~wbk~~da30n~ 
ve BREMEN için yük kabul o ivier ve "UM DAL,, Umu- - ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 ya 

eder. 
1

111111 rllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln c:. •• k A mi Deniz Acenta- • lllllllllllllllllllllllllllllllİilİfoılıiİı1ıİlİllılİ11ttİılm f!ieJon: 4115 11111~ 
AMERiKAN EXPORT LI· 'lure ası lığı Ltd. • ' . w .,. 

NEs Limited Hellenı·c Lı·nes Akhısar Partı ba~kanlıgında The EXPORT STEAMSHJP '!S' 

;~~P~:~~~~ O Bi~~f~~do~~~=t~::.. Limited Kapalı zaf usulile inşaat 
PIREden AKTARMALI Tel. 2443 • GRIGORIOR ,, vapuru mÜnakaS8SI 
"EXCALIBUR,, vapuru 4 Refik Lütfi Or THE ELLERMAN Lİ- Mayısın nihayetinde veyahut - Eksiltmeye konu1an iş: Manisa - Akhisarda yapılsC~ 

Haziranda PİREden BuSTON NES LTD. Haziranın ilk günlerinde bek· Parti Halkevi binası inşaatı olup bedeli keşfi 40 b,. 
vo NEVYORK için hareket Zevkinizi okşayacak poz "LESBİAN" vapuru 27 Ma· lcnilmekte ROTTERDAM, 
odecektir. Temiz işçilik yısta LONDRA, HULL ve HAMBURG ve ANVERS li- liradır. ~, 

ANVERSten gelı'p yu··k çıka· manian için yük alacaktır. 2 - Bu işe dair keşif şartname ve projeler 3 ]ira ıno 
"EXETER,, vapuru 18 Ha- Hükumet civan Kaymakam b d Akh" b k ] .. d ı bT 

ı E BOSTON racak ve aynı zamanda LON· PHELPS LINE ilin e ısar parti aş an ıgın an a ına ı ır. .ıı 
ziranda P R den Nihadbcy caddesi No. 20 3 Ek ·ı 21 /6/ 937 t · ·· ·· t 16 d pB''" ORA ve HULL için yük ala· PHELPS BROS & CO INC. - sı tme pazar esı gunu san a 
ve NE~YORK için hareket flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllll caktır. " IRELAND 

11 
vapuru 24 başkanl.ğında yapılacaktır. 4' 

odecektır. 1 EGYPTIAN,, vapuru Mayıs Haziranda beklenmekte NEV- 4 - İstekliler diplomalı mimar veya mühendis olaca~ 1-
•EXCAMBION,, vapuru 2 Mayısta LIVERPUL ve AN· nihayetinde LİVERPOOL ve YORK limanı için yük ala- bu gibi işleri yaptığına dair temiz kağıdı ve ıh I 

Temmuzda PIREden BOSTON kt k 3 ·· ·· dd · d k. ki b rsb 
VERS SWANSEAdan gelı·p yu-k çı· ca ır. anununun uncu ma esın e ı evra a e .ı 

NEV YORK · · h k ten gelerek yük çıkara· V l 1 1 fi '"" ve · ıçın are et karacak ve aym zamanda LI· apur arın isim eri, ge me 3 bin lira_lık temi.natlarını muhtevi. kapalı zar ar,-" 
edecektir. caktır. BURGAS, VARNA, tarihleri ve navlun tarifeleri .h 1 d b l t b k 1 ğ a ,,~ 

KôSTENCE, SULINA, KA- VERPOOL için yük alacaktır. ı a e saatın en ır saat evve par ı aş an ı ın 6~ "EXOCHORDA" vapuru TEH GENERAL STEAM hleamkekzın. da bir taahhüde girişi- miş olmaları lazımdır. 29 1 4 7 ~ 
16 Temmuzda PIREden BOS- LAS ve IBRAIL için yük ka· _ 

kabul eder. NAVIGATION c. LTD. Birinci kordonda "UMDAL,, 1 • L. 1 1 t Id re' 
TON ve NEVYORK için ha· "ADJUTANT., vapuru 5 UMUM[ DENiZ ACENTA· Zmlr iman Ş e me 8 
rcket cdecektfr. SOC. ROY ALE HONG· Mayısta gelip LONDRA için LiGi L TD. vapuru acentalı· Sl•nden•. 

Seyahat müddeti: ROISE DANUBE MARI- yük alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica 1A 
PiRE • BOSTON 16 gün TIME Tarih ve navlunlardaki de· olunur. Dört köşe mıhlık demirin 8, 10, 12 milimetreliğinden. i1" 
PiRE • NEVYORK 18 gün "BUDAPEST, vapuru 29 ğişikliklerdcn acenta mes'u· Riz binasında No. 166 ton yuvarlak drmir çubuğun 16, 18, 20 ve 22 milimetreh~e' 
THE AMERICAN EXPORT Mayısta beklenilmektedir. BEL- liyet kabul etmez. Telefon : 3171 den on beş ton ve demir pul somun köşebent ve lame 

LINES GRAD, LIMASOL, BUDA- nı i ı lerinden de dört ton satın alacağız. . ,1 
THE EXPORT STEAMSHIP PEŞTE, BRATISLAVA LiNZ ., Skerİ fa ırİkaJar Umum mÜ• Pazarlık 16 Haziran 937 Çarşamba günü saat 15 de Lı~tıl 

CORPORA TION ve VIY ANA için yük kabul işletme müdürlüğü binasında şefler encümeninde yapılac~k t' 
,,EXPRESS,, vapuru 10 eder. Ür •• ğÜ Satın a)ma komİSyO• Teklifte bulunmak istiyenlerin muvakkat teminat olmak uıt 

Haziranda beklenilmektedir. DEN NORSKE MIDDEL· 350 lira yatırmaları lazımdır. , 
NEVYORK k k b l Dun an•. h l k · · 1 • • •• 010 için yü a u HAVSLINJE Faz]a iza at ama ıçın evazım servısıne muracaat 

6 d l 1 1~10~ • er. O S L O Cinsi: 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu. _m_a_s_ı _1_an_o_u_n_u_r. _____________ _...;/_ 
SERViCE MARITIME RO· 

UMAIN. BÜKREŞ 
•DUROSTOR,, vapuru 30 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS 
Tli:NCE, SULINA, KALAS 
ve KALAS aktarması olarak 
bütün TUNA limanları için 
yük ka bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LiMiTED. 
LIVERPOOL 

"INCEMORE,, vapuru 30 

"BOSPHORUS,, vapuru 18 Tahmin bedeli: 55 bin liradır. N •ıı• b ) d• • d 
Haziranda beklenilmektedir. Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme Askeri fabrikalar azı 1 e e ıyeSID en: ,iJ 
ISKENDERIYE, DiYEP ve satın alma komisyonunca 4 /6/ 937 cuma günü saat 14 te Nazillinin aşağı kısmı eski konak mevkiinde belediyeye ~e' 
NORVEÇ limanları için yük pazarlıkla ihale edilecektir. 4 localı büyük bir salon ve bir soğukluk ve beş localı ,, 
kabul eder. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. biri ikişer loca alabilir on kanepeli soyunma yeri ve or\111' 

Vapurların isimleri gelme 1 Talipler muvakkat teminatları olan t4000 lira 2490 sayılı havuzu havi antre ve külhan yeri ile yanında çamaşır kuru 11ıt' 
tarihleri ve navlun tarifeleri kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri mucibince icab eden yerini .müştemil hamam binasının 938 yılı Mayıs ayı 50~ l~ 
bakında bir taahhüde girişi· 1 vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona müra· kadar bir yıllık icarı uzatılarak 416 1931 Cuma günü 580~ 
lemez. Telefon No. 2007 2008 caatları . 29 1 1657 te biteceği ilan olunur. 30 1 2 3 ~ 

-Pu·· rı·e ahap Tesiri tabii, :;:;;·bir müshildir. O.kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b"' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi e ederler. 


