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28 kişi karlar altında 
kalarak dondu 

a ' a üsa r 
Fransız'lar şapka giyen kardeşlerimize ateş ediyorlar Çin'de r 

General Gamelenin 

T aşnaklar Türk abidesine Yeni bir 

kurşun natmışlardır Di~~~ı~~~ıt~~~~!.,. 
mühim bir söylevi 

Zaman, 1914 yılının za
lim günlerini hatırlatıyo 

Perşembe günü toplanacak olan Sosyete, hususi 
bir toplantı yaparak Sancak işini konuşacaktır 
. lstanhul, 18 ( llusuil muhabiri- j 

nıızden) - Sancak.'tan &elen ha· 
hedere göre Antakya ve lskende
ruo Türk 'lerine karşı başlı yan iş

kence ve tazyik, bütün şiddetile 
devam etmektedir. Sancak'ta bulu
nan taşnnk Eruıeni'Jcri, ıibidclerin 
lecavuzden mahfuz bulunması la· 
zım geleceği kaide ine riayet et· 
tneyi unutarak (Tilrk abide8i] ne 
kurşun atmışlardır. ,;\lahalli idare, 
hu .. · l nıutecavız ere hiçbir şey yap· 
Dlamışludır. 

lerinin Yanghucang tarafıodan ta· 
mim edilen ve Nankin hükumetine 
mutavaatı bildiren telgrafı .Nankin· 
de büyük bir kaydi ibtirazi ile 
kar~ılanmakıadır. llu telgraf olı1a 

olsa Siıınfunun eekiz noı..ta hak· 
kındaki programına dair merkez 
icra komitesi tarafından bir karar 
verilinceye kadar bir mütareke 
olarak kabul edebilmektedir. 

Sianfu radyosu l 5 kanunu,,ani· 
deki neşriyatında Sianfuya 5000 
komünit<tin muvasalatını ve ertesi 
gün de orada komiınist genel ka· 
rargühının tesis edildiğini bildir· 
mckte idi. 

••• 
Dün, Elize sarayında M. Lebrun'un 
başkanlığında mühim bir toplantı oldu 

Paris, 18 (A.A) - Halen doğuda bir teftiı 

seyabatı yapmakta olan ordu genel kurmay 
ba~kanı GP.neral Gawelen t-zcümle ou sözleri 
söylemi~tir: 

"- Basiretli ve kuvvetini müdrik bir Fran-
ııa i tiyoruz. Fakat bu kuvveti suiistimal için 
dı-ğil, istiklalini ve bütünlüğünü zlimin olarak. 
Zaman 1780 yılının zalim günlerini ve 1914 
yılının sıkıntılı başlangıcını batırlamaklığımıza 

(•mretmektı-dir. 1918 7.afc·rini bulmak için bü
tün fedakarlıklara tahammül etmek icabetmişti. I"ankin 18 (Radyo) - Şan-Şu~ 

Liyaııg'ın tavassutu ile asiler ıs M. Lebrun Benim gibi eskilerin gençli~e şunu her zaman-
şubata kadar bir mütareke kabul dan daha iyi hııtırlatmhı lazımdır. Yaşamak istiyen ve yaşamıya hak-
etmi~lerdir. kı olan vatanı unutmak hakkına malik değildir.,, 

Bu müddet ::arfınlla meclis Pariıı, 18 (Radyo) - Bugün Elize sarayında cumhur reisi M. 

aradaki ihtilafı tetkik edecektir. Lebrun'un başkanlığında mühim bir toplantı olmuo ve siyaaal Taaiyet 
lstanbul. 18 (Hususi muhabiri

mizden) - Antakya \•e ı~ı..ende
runda mahalli idare, Türk'lere kar- Milletler cemiyeti içtima halinde Şanı;bay, 18 ( RadJO ) _ Son konuşulmu~tur. Alakadarlar, bu toplantıya fevkalide ehemmiyet Teri· 

oı çok merhametsiz davranmakta- lıe günü yapacağı ilk toplantıda, 
dır. Biltün Sancak Türk·ı ri, baş· husu i bir toplantı yaparak Sancak 
~nna şapka giynıi~lerdir. Mahalli mes'elesini müzakere edecek ve 
ıdare, hu iuk.ılab hareketini hoş bitaraf heyetin raporunu tedkik 
görmemekte ve oapkalan çık.artarak eyliyecektir. 
1'" ·-·ı . ur, erı fee giywiye icbar etmek· Roma, 18 [Radyo] - Antak· 
tedir. Bu yüzden, jandarmalarla ya \lan alınan ı;on haberlere göre, 
Sancak Tür.k.'leri ara~mda kanlı Türk ahalisi aleyhinde bulunan 
Dıiisademeler olmaktadır. Jandar· unsurlar, Türk•lerc kıırşı ayaklan· 
malar hailanndııki şapkaları çıkar· mışlar ve çok zalimane hareket• 
mıyan Tilrk'lere ate~ a~mnktııdırlar. lerc başlamışlardır. Türk ahalisi, 

, Patis, 18 ( Radyo ) _ Cenev- bu zulümlere tahammül edemiye· 
re de milletler cemiyeti toplantı· cek hale gelmiş ve müdafaa ter,.ti· 
~nd~ Fransa'yı hariciye naz~n Dol· batı almıştır. Vaziyet çok vahimdir. 

08 ıle hariciye nazır muaT"iııi Vi· Ankııra, 17 [A.A] - Gazeteler 
yenot temsil edeceklerdir.' Yarın Hatay hakkında şu haberleri neç· 
ak • oarn Cenevrı:'ye hareket ederek rediyorlıır: 
8)'ın 21 · d • l h' ın e toplanacak milletler CeLeli<lürüz'de Suriye a <>y ıne 
ecıııh· t' L ; c 1 &.oneeyinc iştirak edecek- için için dı·\·auı edı·n memnunİ· 
lcrJir. 

yetsizlık gittikçe dahıı alevli bir 
lstanhul, 18 [rıu uai] - Ulu~- hal almaktadır. Bilhas~a son za· 

lar sosyete i kon eyinin, Perşem· mıınlarda Cebclidürüz muhafızlığı· 

Halkevinde mühim bir 
toplantl yaplldı 

Vali Fazlı Güleç, Halkevi üyele
rine yeni hedefi göstermiştir 

Halket1i binası 
İzmir llalkevi fiyeleri, Pazar 

günfi saat 15 de Bahrilıaba·dnki 

Halkevi salonlarında mühim bir 
toplantı yapmışlar<lır. Toplantıya 

gelen üyeler, llulkc\'inin alt ,.e üst 

salonlarılll ba~tan başa doldurnıu~
lardı. Yüzlerce üye, oturacak yer 
bulamadıkları için ayakta müzake· 
releri takibl'tmeğe mecbur kalmı~
lardır. Halkevi üyeleri, Pazar gı.inil 
Yaptıklan büyük toplantıda vali n 
P-rti l.qkınımız .F11'lı Cüleç'iıl 

iradcttigi \•eciz eöylewlen aldıkları 
ilhamla muhtelif kollardaki faali· 
yetlcriııe yeni Lir enerji ve hız ile 
atılmışlardır. llalkevi, muhtelif sa

halardaki fnaliJetlerden bundan 
eonra daha yüksek ranclıman ala· 
caktır. Toplantıda İzıııir'io bütün 
ınüııcnerleri hazırdı. Vali ve pnrti 
başkanımız Fazlt Giileç, çok alkış
lanan şu veciz söyleYi vermio ,.e 
Halke\'İ üyelerine hedefi göster
miıtir: -Sonu -4 ilnefl Salaifede-

na bir alevinin yerine bir Suriye· dakikada alınan haberlere göre, yorlar. 

linin tayin edilmc.i Skveydiye·de (Yan Çuting) isminde bir oahıs, \.-------------------------·-' 

.....::..ga....:...ye_t _kö-tü_h_i~_lcr_ıc_k_ar_şıl_nn~mı=. t=ır.== -=S=on=u=6=ı=-nc_~-;d-a:_ifı_e_de_ -_ K eç ec i 1 erde kanlı 

V 
Hudud ~ad"disel9er6i nekderr .. . t . bir Cinayet Oldu 

arşova a omunıs - -• . . Şaban, ekmek biçağıyle arkadaşı 
yakalanara~ tevkif edıldı Celal'in: boğazını kesti 
,General Göering'in şubat ortalarında~ 
Varşova'ya gideceği söylenmektedi!'_ --- --

Varşova'dan 
\·arfova, 17 (A.A) - Hiikum..t 

mcrkcıinin komünist malıaf ilin ele 
d iin ~ı·rı• 1 :W urıı~tırrrın )'lll'lluıış 

ve 96 kiei tcv&..if edilmiştir. 

Vurşovıı, 17 (A.A) - M. Göc· 
ring Şubat ortıılıırından sonra Le· 
bi&tan 'da lwklt·ıırııı·kteılir. Zi) arı·t 
hususi mahiJCtlcdir. Ve Bialovicza 
orıııanlarmJa kurıl ın·larilc geçe· 
ccktir. 

~1. Gücring'in Lı·hi<>tan de,·let 
adanılarilc görüşnwsi nıuhtcıueldir. 

Almanya'ya ikrazat: 
l.oııdro. l 7 (A.A) - Amerika 

lıirleşik dı:vlı•tleriııden gelen bazı 
haberler hilafına olarak reıımi ına· 
hafil Alııııınya'yn bir fngiliz • A· 
merikan üıtikrazı yapılması ihtima· 
linin iki lıiikunıet tarafından tcd· 

bir manzara 
kik edilmediğini bildirmektf'dir. 

Konnoıı, 1 7 (A.A) - Re11men 
bildirilcli~ine göre eaol 16 ya ıfoj!· 
ru liifenk ,.e mitrnl)Ö7:1erle mü
cehhez I.ch hudud oıuhafızlanndan 
mürekkeh bir grub huduıl i~arttini 
yerinden kaldırarak LitVJnyo ara· 
zisi dahiline götürmüşlerdir. 

Lihanya huılud muhafızlannıo 
protestolarına rağmen Leh 'liler hu· 
durl i:areti yanıntla barba amade 
bir vaziyet almışlar lır. 

Varşova, l 7 (A.A) - Yan ree· 
mi gazete Polskaya nazaran Lit· 
vanya hudud hadise ine huduJ i~a
rctindc nöbet degiştirnıekte olan 
Leh lıuducl muhafızları üzerine 18 
el silah atmış olan litvanya'lı bir 
polis memuru sebebiyet vermi~tir. 

Rusya cevap verdi 

Tek cepheli tedbirler ga
yeye ulaştıramaz 

Londra siyasi mahaf ili notanın 
nesrinden evvel tef siratta bulun-, 

maktan ictinab ediyorlar 
Londra, 18 (A.A) - Sov· 

yet sefiri gönüllüler mes' elesi 
hakkındaki 10 Kanunusani ta· 

rihli İngiliz notasına Mosko· 
va' dan verilen cevabı lniiltere 
- Sonıı 6 ıneı MlıiJ•d• -

Evvelki gece saat birde Keçeciler'de Rüstem'in aile evinde bir einı· 
yel olmuştur. Razgrad'lı Hüseyin oğlu Şaban, eknıelı: bı~•ğıle arlı.adaşı 

Üsküb'lü Sülc)man o~lu Cclil'i, bo~azından, yüzünden 'ft ııol omua 
boşh1ğundan ağır surette yaralıyarak ölılürmüştur. - Sonu 4 üncüde -

lzmir gençlerine müjde .. ..,... 
lzmir Türkkuşu, dün me-

rasimle açılmıŞtır -------------Ankarapalas salonlarında müstesna bir 
gün-lzmir gençleri sevinç içinde .• 

Türkkuru açılma töreninde Vali, komutan ve diğer erkin 
İzmir Türkku.,u, dün büyük 

mer.ısimle a~ıldı. Türk bava kııro· 
mu İzmir ~ubeai, bu ınüna•clıetle 
merasimde bulunanlar şeref ine 
Ankarapalas salonunda bir çay zi

yafeti ,·ermiştir. Tüı kkuşunun açıl· 

mn merasiminde vali Fazlı Güleç, 
~lüstahkem me,•ki komutanı gene· 
ral Burhaneddin, belediye reisi 
doktor Behçet Uz, süel erkin, ha· 
va komutanı albay ~ef ik ve mai• 
yeti, vali muavini Cavid, belediye 
reis muavini Sunıl, emniyP.t mü· 
dürü Selftbaddin, ülçüler ve ayar 
baş müfetti~i J..em'i Ak•oy, Türk 
bava kurumu İzmir şubesi müdürü 
Şevki Demir ve idare heyeti üye· 
leri, parti vilayet ida"c heyeti üye
leri, vilayet dnimt encümeni üye· 
leri, bankalar ve resmi daireler 
clrektörleri, ıüccarlanmıı, muhtelif 

- Sonıı 2 inci salıi/•d• -

~I ~a. 
Atina, 18 ( Radgo J -

Nazırlar meclisi, dün fev
kalade bir toplantı gapmış 
ve uzun müzakerel~rden 
soma Almanya'dan qüzde 
üç faizle ve altı gıl zar
fında ödenmek şartile dört 
milyar drahmi istikraz et· ? 
meğe karar vermiştir. 

iki devlet arasında te• 
karrür ettiii veçlıile bu is· 
tikraz dolagısile Almanga 
Yunanistan'dan tütün ala• 
cak ve Yunanistan da bü.· 
tün mühimmat ve milli mü· 
dafaa levazımını Alman• 
ga' dan temin ed•Hktlr. 



Sayfa 2 .......................................... 11111111111111111111111111111111111111111111.ANADOLU .............. lll!l .. mlllr.lı'l'aAA111111111111 .. ~;•1.Bııııc.nNMiiam~wm•ms-m~m'fil!llımııı!m't~mm•~bı~1 ±a{w~·•'~' .. l!m ... 

~Q 
Köylü kıy af eti 

~EHiR LE 
Evet, fakat 

Meb' 
Türkiye ve Fransa ara 

Sancak dolayısile çıkmış 
ihtilaf ergeç hallolunac 
Çünkü Türkiye'nin ist 
harbsonu hukuk prens 
tamamen uygun, Fransa 
prensibin şampiyonudur. 

P sikolojik ve gayet tabii denebilecek bir keyfiyetti~ 
İnsan, bir arzusunun, Lilhassa üzerinde ısrarla durduğu bir dava-

m tahakkuk etliğini görünce se\'inir. Bu, yaradılışımndaki gizli bir gu· 
a-ur 'l.C hodgamlığın harekete gehnc.,i ea.yılmakla beraber bir mücadelenin, 
Lir benimsemenin mükıifatlandırılmış olması gibi sevinç ve minnet 
his 1 oJıırak da telakki e<lilelıilir. 

Kö) luye muayyen kıyafet verilmesi hakkınılnki cereyan kar~ısında, 
benim de vııziyetim · oılur. Bu mevzu f:zerir:dı• belki elli yazı yazdım ... 
Fikrim şuıltır: 

• Muhakkak ki, hakiki insanlık ile kıyafet ara~ıncla hiçbir münasebet 
yoktur. Ziya plşanııı <leıli_;i gibi "Zerduz pal:ıu ursan qş»k gene eşşek· 

tir,, amma, cemiyetler, diizgün bir kıyafeti e!<aS tuttuklan \'C in~anlık, aİC· 

miııde, pll,i sc, birı:ok şı•yleri örküllii~ü ve hakkında bir takıın 

muaşeret telakkileri taşmdıih için biziın de hakiki bir insan yığını olan 
Turk köylibüne hu humsta bir yul gö-tcrmekliğiıniz yerinde olur. 

Ilt'm muaşeret en<li~e ile, he m do ekonomik ıniilahazalorla .. 
Köylümüz bir cevherdir, onu, chli~alib orılusunun, paı;a1, karmaka· 

n,tk, intizamsız ·rnziyt tini hatırlarıııyacak şekilde yeni, ruoılııro, yekna· 
sak Lir kıpıfet içine almalıyız. Köylü Lu lıusu<:.ta İrşad edilmedikçe, 
hem eski gi)iıımc fıdet ve ıı ııllerirıin lı'ı;İrindc l...alıyor, hem de miinfo· 
rid hareket ettiğinden elbi"P~İ pahalıya nı:ıl eıli)or, hem de he)elİ mec· 
muası Lir ::ıra}a gelince, karma karı~ık hir rpanzara doğu) or. 

lialhııki, devlet l'ahıikalannıla )Ckn,ı .. ak, ayni kumaştan, güne~e, 
toza, topra!!a ve işe clvt•rişli umuuıi Lir kıfayet teminine mu-.. af fak 
olursak, köylü, ucuzluk ~csilesi]e, sandığında bir takım e)biee daha bu· 
Jundurnıak imkanını elde edt:lıilcccktir. 

Kü) liiye bakınca, içe ferah veren bir gü1.ellik göze çarpacaktır. 
Keza, kryafctin insan ıliw:ığı üzerinde bazı tesirler )apacağ1 da 

muhakkaktır. :Mesela, dünkıi tasa~ ubun başına şapkayı geçirıli~imiz 

zaman lıilmclisiniz ki, bir ınüddet sonra artık o ta.ıs~ulıun dar ve hanı 
olçülcrimlc hir elc,,ıikiyct, l>ir genişlik La,Jıyacal>.tır. 

Böyle 11m11mi bir kiiylu kıyafeti, ne rnmaııu.L halkın bedii zevkinde 
yeni Lir hareket ve l.ıı•ı·kecıc karşı gururu hetılİ}Cn bir unsurda olacaktır. 

1)i bir kıyafette hayatta aradığımız şeyler, yani ııaadet getiren şeyler 

:ırn•ında yer alır, hunu uııutınıyalıııı. ** 

Ağzite fotoğraf alan casus 
Amerika zabıtası Panama' da 

Bravn adında ve Japonya he
sabına casusluk yapan bir 
Alman'ı tevkif etmiştir. 

Bu adam, ağzında ve dişleri 
arasına küçük bir fotoğraf 
makinesi yerleştirmiş ve ağzını 

her açtığı vakit memnu mın· 
takalara aid bir resim çek· 
miştir. 

Bravo; epi zamandanberi 
Panama müdafaasına aid plan
ları elde etmek için çalışmakta 
imiş. Şimdiye kadar Panama 
istihkamlarmdan birçoğuunun 
resmini almağa muvaffak ol
muştur. 

Avusturya'da bir kabile 
Evet, Avusturalya'lı değil; 

Avusturya'lı bir kabile .. 
Avusturya'nın Grincik şeh· 

rinde şarap ticaretile meşgul 
Hagel isminde bir adam 1935 
senesi Haziranında bu ismi 
taşıyan Avusturya'lıları • yani 
ailesi mensublarını • davet et· 
miş ve bu davete ancak sek
sen kişi icabet etmiştir. Fakat 
busene 6 Kanunusanide ayni 
şekilde bir aile toplantısı ya· 
pılmış ve bu defa tam 1000 
kişinin bu aile mensubu olduğu 
anlaşılmıştır. Bakalım, bu Ho
gel aile toplantısı, Avrupa'da 
bir de kabile gayret ve rejimi· 
mi doğuracak? 

gidi faşizm hey... Nelere el 
uzat mazi.. 
70 lik Bayanm hevesi 
İngiltere' de Plimut'ta Mis· 

ters Aliki Mari SkoyJton is
minde bir l ayan; yaşına bak
madan fudbol oynamaktadır. 
Bu f ngiliz bayanının yaşı yet
mişlik olmak için iki seneciğe 
muhtaçtır. 

Bayancığın bu merakı, anla· 
şılan pek çok kimselerin ho
şuna gitmemiş olacak ki he· 
men her oyundan sonra yüz· 
!erce imzasız mektup almakta 
ve bu mektupiarda bu heves· 
ten vazgeçmesi ve ç.ok gülünç 
old1Jğu bildirilmektedir. 

Bayan bunları hep. kıskanç
lık eseri ~ ymakta ve fudbol 
oynamakta devam etmektedir. 

Kömürden 
zehirlenme 
Hasan 
adında biri öldü. 

Karşıyaka' da .Şehid Muhlis 
sokağında 24 numaralı evde 
yanmamış kömürden bir kişi 
zehirlenmiştir. Bu evde Meh
med oğlu Hasan adında biri 
oturuyordu. Tamamen yanma
mış olarak odasına aldığı kÖ
mürden zehirlenmiş ve öl· 
müştür, 

Çankaya 
Vapuru. ...... 
;Dün sür' at tecrübe. 

leri yapıldı. . 
İzmir liman işletme dairesi 

müdürlüğünün, tersanede ta
mir ve ıslah ettirdiği Çankaya 
vapurunun sür'at tecrübeleri, 
dün bir fen heyeti önünde 
yapılmış ve muvafık görül
müştür. Birkaç gün içinde 
Çankaya vapuru da Karşıyaka 
İzmir arasındaki seferlere baş
lıyacaktır. 

Gürle ciftliğinde . ' . 
iki kişi ağır 
Yaralandı. 

Menemen kazasının Kaklıç 
köyünde bir vak'a olmuştur. 

Gürle çiftliğinde Kadir kah· 
yanın çobanı Ahmed oğlu Ali, 
ayni çiftlikte hizmetkar Yal· 
vaç'lı Mevlud ile Kayserli 
Mevlud'ü bıçakla ağır surette 
yaralamıştır. Vak'amn sebebi 
ahıra saman dökmek mesele
sidir. Ali tutulmuş, adliyeye 
vnilmiştir. 

Göçmen köyleri 
Komisyon kazalara 
tetkikata gidiyor 

Muhtelif kazalarımızda iskan 
edilmiş olan göçmenler için 
inşa edilecek yeni köylerin 
yerlerini tesbit edecek komis· 
yon yarın Torbalı'ya ~iderek 
tetkiklere başlıyacaktır. Sıhhat, 
Nafıa ve Ziraat müdürlerin
den teşekkül eden komisyon, 
Torbalı' dan sonra Kuşadası, 

Selçuk, Menr:men, Foça, Ber· 
gama, Dikili, Kemalpaşa ve 
Çeşme'ye giderek göçmenler 
ıçın yenı ınşa edilecek köy 
yerlerini görecek ve tesbit 
edecektir. Köylerin inşasına 

I ilkbaharda başlanacaktır. 

Belediye 
Yukarı mahallelerde 
Meşgul oluyor. 

Eşrefpaşa, İkinci Mahmu
diye ocağından aldığımız bir 
mektupta belediyenin busene 
Halil Rifat paşa caddesi ve 
Değirmen dağı' ndan başlıyarak 
cadde ve sokakların tanzi· 
mine başlandığı bildirilmekte 
ve belediyenin yukarı mahal· 
lelerde başlıyan bu önemli ala· 
kasına teşekkür edilmektedir. .. 

Uzüm, incir 
Piyasada 7 bin 
ton üzüm var. 

Piyasada satılmamış uzum 
miktarı 7 bin ton kadardır. 
Son zamanda fiatler, iyi ve 
yüksek şekilde devam etmek

Gabriyel Danonçiyo 
ölmeğe karar vermiş 

( 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

"'\ tedir. Piyasada incir kalmamış 

İtalyan'ların şairi meşhurdur. 
Fakat son on senede bu şöh
reti bilhassa eksantrik ve bu
nak olmasile kaimdir. 

Şişirilmiş ve şımartılmış bir 
adam olduğu için Danonçiyo 
ölümün emrine tabi olduğunu 
iddia eder dururmuş. Bereket 
versin ki son zamanlarda İn
giltere' de bir tandığına bir 
mektup yazmış ve artık ölüme 
razı olduğunu bildirmiş. Yoksa 
Azrail milyonlar senedenberi 
ilk defa olarak işini görmekte 

Bugün zülirc ile miişteri ara· 
eln<la arzda muvafık bir tesir 
hu~ule gelecektir. Bu mıırnfık 

tc~ir billıaQ"a ııaat 1;) den ııoora 

hieAedilecektir. Aşk, para yolıı0<la 
muvaf fakı) etler olacak fakat fona 
lıu) lu, nhl.ikı bozuk kimseler bu 
İ) i tesirden i.,tifade eclemiye· 
ccklerılir. 

Bugün cloğacak çoı•uklar sağ

lam bünyeli, kavi fikirli olacak

lar ve belki de saat sekiz ile ge· 

ce yansı arasında doğanlar biraz 
daha az zeki olacaklardır. 

gibidir. Mevcud hurda incir-
ler üzerine iyi satışlar yapıl· 

<lığından son üç gün içinde 
hurda {iati 4,25 kuruştan 5 
kuruşa çıkmıştır. 

Baytar mUdUrü 
Birkaç gündenberi. rahatsız 

bulunan Vilayet Baytar Mµ
dürü Adil Yergök iyileşerek 
vazifesine devama başlamıştır. 

Komisyon toplanacak 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu, bügün Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet müdürlü· 

İzmir gençlerine müjde 

lzmir Türkkuşu, dün me
rasimle açılmıştır 

Ankarapalas salonlarında 
1
müs_tesna 

gün- ızmir gençleri sevinç içinde 
bir 

Türkkıışu açılma töreninde Vali söglev verirken 
ve diğer bir intiba 

nwl-tı·hlenleki lı:ıv,ı kolları ııwn- ve refahı, yurdun yükselmesi 
rnlıJarı, TiirHu~uıw iiyc ~:ızılan 3'i temennileriııi öz yürekten di· 
gt>Dcimiz, lnöııü Tiirkkıı~ıı kııııı· lcr, ve kurtarıcı ordu ile onun 
pınıl ı C. hnncsiııi ikmal eden ii~e· 

amirlerini ve bize bugünleri h r 1t· gazeteciler h:ı:nr lıulun rıı uş· 
Jıınlır. yaşamak saadetini hazırhyan 

Saat 16,30 da süel muzika· kurtarıcı ve büyüklerimizi hür· 
nın çaldığı İstiklal marşı ile metle selamlarım . 
merasime başlandı. Vali Fazlı Valimizin alkışlanan bu söy-
Güleç, veciz bir söyicv vere· levindcn sonra İnönü Türkku-
rek İzmir Türkkuşunu açtı , şu kampında muvaffakıyet gös-
çok alkışlanan söylev şudur: teren üyelerin , C. btırovesi 

Sayın arkadaşlar; rozetleri tevzi edilmiştir. Ti.irk 
Bugün fzmir'de Türkku~u hava kurumu İzmir şubesi 

şubesini açmakla hiç şüphesiz müdürü Şevki, C. burovesi 
kendi benliğimize, kendi var- rozdleri gelmiş olan üyeleri 
lığanıza çok mühim ve yaşa· birer birer çağ!rmış ve rozC't-
tıcı bir unsur dalrn katmış l<>r, bizzat vali Fazlı Güleç 
oluyoruz. Türkkuşu; gençleri· tarafından göğüslerine takıl· 
mızı havacılığa yetiştirmek, ınıştır. 
havaya alıştırmak ve hava ile C. burovcsi alan gençleri· 
millet ar.asında rabıta tesis mızın adlarını iftiharla kay-
etmek için teessüs etmiş kut· dediyoruz: 
sal bir ışıktır. Aclan Keserci, Kemal Ö zer· 

Sayın arkadaşlarım; dim, Makbule Emil, Celal 
Milletler her varlık ve her Akbay, Osman Kızıloren, Nev-

harekette kendi yaradılışlarına ruz Ergök, Şefik Ungun, Na· 
yeni bir ruh kattıklarına ve mık Aypars, Celal Atılgan, 
kendil~rinin mevcudiyetlerini Abdullah Karacaova, Korkut 
tenmiye edecek bir adım at· Bayülken, Hikmet Tanan, Ka-
tıklarına şüphe yoktur. Tesis mil Ôzcan, Hasan Çetintürk. 
edilen kutlu varlık hem mede- Bu gençlerimizden başka 
ni inkişafımızın, hem yurdu İzmir'lilerden Hikmet Yay, 
korumak ve üzerinde nefes Alaeddin Şakar, Cemil Gür-
aldığımız topraklara hakim ol· gen ve Salahiddin Sart ta C. 
mak, onları muhafaza etmek brovesi almışlar, fakat Türk-
amili olacaktır. Bilirsiniz ki, kuşu muallimi olarak Anka· 
muhitimiz istiklalin kıymetini ra'ya çağırılınış ve gitmiş ol· 
her yerden daha iyi kavramış, duklarından dünkü törende 
her yerden daha iyi takdir et· bulunamamışlardır. 
miş bulunmaktadır. Rozetler dağıtıldıktan sonra 

Bunun sebebi, tarihin, onun C. brovesi alan üyelerden Şe-

Bu ihtilaf münasebt?tile 
sa' dan gelen yazılar ve h 
den, bir kaçtır tekrar e 
bir tanesi ÜzP.rinde biraz 
mayı iki tarafın menfaati 
muvafık buluyoruz. Bu h 

•göre Sancak ihtilafındaki 
det, Tiirkiye'nin, Fran 
yapmış olduğu yardıml 
muahedesi teklif ıne, m 
bir cevab almamış olması 
neş' et ediyormuş. Hemen 
ber verelim ki Fransız 

!arımız hata içindedir. 
bu muahede bugün m 
olsaydı, Sancak ihtilafı 
şiddet daha az olmayac 
Bizimle dostluk yapmak 
yenlerin bizi iyi bilmele 
yakmdan tanımaları lazı 
Kemalizm realiteler üz 
kurulmuştu r; Türk Cumbu 
tinin din: realizmdir. Bizi 
zimizd ı:n ve yer yüzün 
birçok devletlerden a 
büyük fark budur. At 
Türkiye' sinde ne mistik 
lere, ne de mistik dostlu 
yer vardır. Cumhuriyet v 
daşları kanidirler ki m 
dostluklar insanları bir 
din ve iman muharebesin 
riikler ve cemaatlerin h 
menfaatlerini manevi saf 
lara kurban verir. Tarih 
tünde dolaşan bir göz 
milletin hayatında sadak 
ve ihanetler bulmakta z 

çekmez. 
Herhangi bir devletin 

hinde sadakat faslının 
olması, onun mutlaka sad 
göstereceğine at'i bir 
olmadığı gibi, ihanet fas 
bir çokluğu da onun b 
mehai ihanet edeceğine 
let etmez. Onun ıçm 

Türk' ler herhangi bir mi 
dostluk ve düşmanlık da 
sını vururken herşeyd4rn 
hatta, imzadan evvel o 
tin ve dünyanın içinde b 
duğu maddi şartları müt 
ederiz ve lehte olduğu k 
aleyhte delil veren tarih 
an'aneleri bir tarafa 
kırız. 

Bu zihniyetimizi dost 
düşmanlarımıza karşı bir 
- Sonu 6 ıncı sahi/ ed -)ardan, derelerden zafer tü 

için hükmettiği acı günleri fik Ungun tarafından veciz bir 
yaşamış olmasıdır. Bu ıstrab- söylev verilmiş ve çok alkış· 

leri dinliyen İnönü'nün 
raman şehitlerine gökle 
bulutlar arasından haykı 
ve dedik ki: Biz tarihinin 
lığı ile övündüğü yiice Tür 
dinç. ve gürbüz çocukları 
lcrin hayatınız bahasına 
tardığınız bu toprakları k 
mağa, kanlarınızla yuğurd 
nuz istiklalimizi var old 
yaşatmağa biricik övüncü 
çelik kanadlarımızla yük 
meğe yemin ettik, andiçti 

lan, günleri bir daha geçir· lanmıştır. Bunda ezcümle de· 
memek ve yaşamamak için niliyordu ki: 
İzmir genci istiklal ve milli - Bugün, bir senelik çalış· 
varlık işlerinde her muhitten, mamızın sonuncu olan mad· 
her yerden daha hassastır. deten küçük bu rozetler göğ-
Onun için ben kaviyyen ümid sümüze takılırken manen duy· 
ve iman ederim ki Türkkuşu, duğumuz sevinç çok biiyüktür. 
kendisine mukadder olan en Bundan on beş yıl önce bü-
iyi inkişaf sahasını İzmir' de yüklerimizin uzun asırlardan-
bulaca ktır. Çünkü lzmir'liler, beri devam edegelmekte olan 
İstiklalin kıymetini herkesten Türk'ün fena tecellisini ilk in· 
iyi bilen insanlardır. Bu ku•sai dikleri yerde Türk' ün ,,g nH n-
vesile ile bu davete ica et !iğini tanımak istemiyenle ı i ilk 
eden, Türkkuşunun açılması hırpaladıkları, ilk tokatl .,. dık· 
törenine şeref veren sizleri lan yerlerde çal•ştık, oralarda 
selamlar ve bu kutsal müesse· kanatlandık. 

Şefik Ungun, bundan s 
geniş bir inkişafa mazhar 
cak sivil tayyarecilikten 
bahsederek: 

- Bizden sonra gelecek 
birer örnek olabilirsek 
mutlu bize! 

Sözlerile söylevini biti 
ve alkışlanmıştır. Daha s 
dnvetlilere Türk hava kur 
İzmir şubesi tarafından mü~ 
lef bir çay ziyafeti verilmiş 
süel muzikanm çaldığı seçilı 
parçalar arasında tören sc 
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il :] 
iç Anadolu'da görülmemiş soğuklar var 

Arada • Sırada Kültürcülerin ziyafeti 
Şu radyoyu 
Dinleyiniz .. 

Yazan; A. /. K. 

lzmirpalasta 
Nedim'in ruhu söylüyor: 

• 

Sıvas' ta:2s kişi karlar altın-
Onbeş yıl önce gazetele; 

şöyle yazıyorlardı: 
Öyle birşey icad edilmiş ki, 

onu odanıza koyacak, düğme· 
sini açtıktan sonra dünyada 
olup biten bütün şeyleri, mu
siki konserlerini işideceksiniz. 
Bir düğmeye basmak ~izi bü-

işte üç çifte 
Kayık iskelede amade 

Gidelim servi revanım da kalarak öldüler 
~~~--.-.-----~~~ 

yolda bulunan birçok kamyonların akıbetinden ha .. 
ber alınamıyor. Pekçok kasabalar kar altındadır 

fstanbul, 18 (Hususi) - iç Karadeniz sahillerinde de Orta Anadolu'nun muhtelif 
~na~olu'nun her tarafında müdhiş karlar vardır. Yollarda yerlerinde iki üç gün zarfında 
şımdıye kadar görülmemiş de- bulunan birçok kamyonlardan birçok kimselerin soğuktan 
re_cede şiddetli soğuklar hü- haber alınamamaktadır. dondukları bildirilmektedir. 
kum sürüyor. Son gelen ha-
berlere göre, Kayseri, Erzin
can ve Sıvas hıraflarmda kar 
ve soğuk, tahammül edile
miyecek bir durumdadır, Sı· 
vas'ta, 28 kişi soğuktan don
muş bir halde bulunmuşlardır. 

lngiltere'de bir tehlike 
anında heri{es askerdir. -------

tün dünva ile karşı karşıya 
bırakacaktır. 

İnsan oğlu bu icadile, insan 
sesine hakim olacak, onu is· 
tediği yerlere kadar götürecek, 
iki insan arasında ancak ba
ğırarak beş yüz metreden i~i
dilebilen ses bu defa on bın 

yirmi bin kilometre mesafelere 
kadar gidecekti. Her insanın 
dolaşamadığı bu dünya etra-
fında ses dolacaktı. İnsanın 
sevinci, kederi, aşkı, ıztırabı 
yalvarması, kandırması hava 
gibi dünyayı sarsacaktı. Dö· 
nen dünya ile birlikte o da 
dört tarafa yayılacaktı kurduğu 
tekniği ile kendini hayvan-

Yürü Sada.bade! 

lstanbul, 18 {Hususi) - lç 
Anadolu' dan gelen haberler, 
birçok kasabaların karlar al
tında bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Harbiye Nazırı (Düf Koper), mecburi 
askerlik mes'elesi hakkında ne diyor. 
Londra, 18 (Radyo) - İngiltere Harbiye Nazırı (Dlif Koper) 

mecburi askerlik mes' elesi üzerine verdiği beyanatta; İngil
tere'nin, mutlak surette muntazam ve en son sistem silahlarla~ 
nıücehhez bir ordu bulundurmak mecburiyetinde bulunduğunu 
söylemiş ve beyanatına şu sözleri ilave eylemiştir: 

dan ayıran insan, ki tekniği 
ile gidemediği yerlere arzul~
rını göndermiş olacaktı. Sesı; 

lzmirpalastaki ziyafetten bir intiba 

Çaınlıbel'de, kar yedi metre 
yükselmiştir. Bu vaziyet, uzun 
senelerdenb .. , i görülmemiştir. 

------
- Umumi harpte, mecburi askerliği tatbik için aylarca uğ·;, 

raştık. Fakat bugünkü ahval, böyle bir teehhüre asla ınüte· 
hammil değildir. Biz, bir tehlike anında bütün İngiltere ve 
müstemlekelerde derhal mecburi askerliii tatbik edeceğiz. Bu 
husus için otomatik hareket etmemiz mukarrerdir. 

zaman, mesafe ve mekanın 
üstüne çıkacaktı. İlk devir ilah
larının bir türlü işidilemiyen 
sesleri yerine, bu asır insanı-

İstanbul'da tanınmış edebi
yatçı ve profesörlerin de ön
ayak oldukları bir "Edebiyat 
gecesi,, tertib edildi. Bu gece 
için, az çok, birşeylcr söy
lendi. Edebiyaf münakaşaları
nı en çok istismar eden mes
lekdaş röportajcılar, mal bul
muş mağribiler gibi, yeniden 
tazelenen bu yağlı, ballı nes· 
nenin birer kenarından yaka· 
!adılar. 

daşbakanımız 
Dün Ankara'ya 
Hareket ettiler .. 

. ~stanbul, 18 {Hususi muha
bırımizden) - Burada bulun-
makta olan Başbakanımız ls· 
met lnönü, ~ u sabah vilayet 
Parti merkezine giderek Vali 
ve Parti Başkanı Muhiddin 
9st~ııdağ' dan Parti ve vilayet 
ışlerı hakkında izahat almıştır. 
Başbakanımız, Ankara'ya ha· 
reket etmiş ve istasyonda par· 
lak bir.şekilde teşyi edilmiştir. 

Yeni 
Saylavlarımız 
• .• Ankara. 18 [A.AJ - Boş:oıan 
,.vılayctlcr sııylavlıklıırı için Pazar 

S.ünü yııpılıın seçiıııılo C. H. Par· 
Ctısi namze<lleri Atıf Bayındır, İs· 
~nhul . sayla\ lı~ına, f hrnhim Dilım 
1 

ucııdı sayla,•lığırıa, mlitekııid bin-
ıaşı Mebıneıl Ali Kur.Joll-lu Siird 

sııyl .. vlı~ . '"ki . c . • 
eına ıttııa a seçılwışler<lır, 

Hakkı Tarık 
Matbuat kanunu
nun tadilini istedi .. 
. f stanbul, 18 (Hususi mu ha· 

bırimizd ) G' en - ıresun saylavı 
~e Kurun gazetesi sahibi Hak-

1 Tarık Us, matbuat kanu
n~n~~ bazı maddelerinin dc
ğış~ırılnıesi için Meclis riya-
rhne bir kanun teklifinde bu-
unmuştur. Teklifte, matbuat 
davalarında ehlivukuf raporu 
alınmasının usul ittihaz edil· 
mesinin usulu ittihazını iste
mektedir. 
•I:!';• 

ANADOLU= 
Günlük siy:Sa1 gazete 

Sahip \'c lıa,yozganı 
Haydar Rüşdü ÔKTEM 

Umumi neşrhut ve ,,.11.,
1 

• 
1 

. 
.. _ .. " .1 .. ış erı 

rııutluru : Hamdi Nüzhet Ç 

İ llarclıancsi : 
_ · .an çar 

fzmir ikinci Beyler ~oknğı 
~· Halk Parti i binası içinde 

1 elgrııf: lzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Po-tıı kutu 11 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, nltı aylığı 700, üç 

8 ) lığı 500 kııru~t ur. 
Yabancı mf'nılcketlcr için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur 

Günü · -. • 
- rçmı~üshalar 2;, kuruştur. 

.. ANADOLU MATB.\ASJ.NDA 
BASILMIŞTIR 

Çoktanberi beklenen mülakat 

YugoslavyadaA HırvatJşi 
halledilmek üzere. 

M. Stoyadinoviç ile Hırvat partisi lideri 
Ronn, kasabas~nda birleşerek konuştular 

Belgrad, 17 (A.A) - M. 
Stoyadinoviç ve Macek ara· 
smda yapılan mülakat belki 
de Hırvat mes' elesinin halli 

için kat'i bir adıma başlangıç 
olacaktır. Bu mülakat Belgrad 
siyasi mahf ellerinde tarihi ha· 

.. dise olarak tavsif edilmekte-

1 

t 

J 

M. Stogadinoviç 
dir. Bu mahfeller M. Macekin 
malum olan •itilafgirizliğine 
rağmen M. Stoyadinoviç'in 
maharetine: ve ikna kuvvetine 

' büyük umudlar bağlamakta· 
dırlar. 

Gaz.eteler Hırvat muhalefet 
şefi ile hükumet ~partisi baş
kanı arasında bu temasın 
ehemmiyetini kayıt ile iktifa 
ediyorlar. 

Köylü koalisyonunun noktai 
nazarı aşağıdaki şartlarda hu
lasa edilmektediı·: 

M. Macek'in bu istekleri M. 
Stoyadinoviç'e bildirilmiş ve 
başbakanın da böyle bir pro· 
gramın derhal tatbikattaki 
zorluklar \.e lüzumu olan ha
zırlıklar için derpiş ettiği hal 
şekillerini kendisine izah etmiş 
olması muhtemeldir . 

Belgrad, 17 (A.A) - Baş

bakan Stoyadinoviç ile Hırvat 

lideri Macek arasında siyasi 
mahafilin çoktanberi bekle· 
mekte olduğu mülakat bugün 
öğle üzeri Hırvatistan ve Slo
venya vilayetleri hududunda 
Ronn kasabasında vukua gel
miş ve saat 16 ya kadar de
vam etmiştir. 

Pek yakında bu mesele et
rafında bir tebliğ neşredilmesi 
beklenmektedir. 

Is tan bul 
Tramvay şirketi 
müdürü öldü 

fstanbul 18 (Hususi) - Vi
yana'da tedavide bulunan İs
tanbul tramvay şirketi müdü· 
ru M. Hanses ölmüştür. 

Tren kazası 
Üç kişi öldü .. 

fstanbul, 18 (Hususi muha
birimizden) - Mamure istas
yonunda bir tren kazası ol· 
muştur. İki tren çarpışmış ve 
üç kişi ölmüştür. 

Sabiha Gökcen • 
Alayına ilti-
hak ediyor .. 

nın gerçekten sesi küçük bir 
kutu içinde toplanacak, ziya 
gibi etrafı saracaktı. Bu ne 
saadetlel dolu ümidi, tahayyü-
lü bile heyecan veriyordu. 

On beş yıl sonra, herşeyi 
kendisine borçlu olduğumuz 

ilim, ufak bir para karşılığın
da evlerimize bu esrarh ku
tuyu koydu. Gece evlerimiz, 
dünyanın musikisi, hareketi 
havadisi, haberi ile dolmağa 
başladı. Ntvyork'un konferansı 
odamızda verılm~ğe başlandı. 
Yirmi dört bin kilometre uzak· 
)ardaki bir hadise haberini 
yirmi dört saat içinde almağa 
muvaffak oluyoruz. Ruzvelt'in 
nutkunu yanındakilerle ayni 
zamanda ayni dakikalar içinde 
işitiyoruz. Peşte'nin Çigan mu
sikisinin kıvrak dalgalarının 
gönlümüzü yelpazelendirdiğini 
duyuyoruz. Dünyanın ağzı \ e 
kalbi, dar, küçük bir delikten 

Her ne olursa olsun, o ge· 
cenin bütün bu münakaşalı, 
beğenilmiş veya beğenilmemiş 
alemi içinde, hakikat olarak 
sadece birşey ortaya çıktı: 

Divan edebiyatı, mezardan 
kalktı, kefenini yırttı ve pro
fesörler, doçentler, ona yum
ruk sıkıb diş gıcırdatan yeni 
neslin iddialıları karşısında 
açıkça söylediler: 

- Divan edebiyatı, Türk 
edebiyatının geçirdiği tekamül 
safhalarından biridir! 

Yani demek istediler ki: 
-Bu edebiyat da millidir! 
Nitekim Haınmami zade 

İhsan, az kalsın, sevincinden yirmi dört saat size hitap edi· v • • •• • 

B kl d•v • • ld' A aglıyormuş .. Ertesı gun, bu ıd-
yor. c e ıgımız ge ı. rzumuz d' l d M h b 

h k'k ld F k t h 1. ıa ı gençlerden Ahme u i , a ı ·at o u. a a aya ın . . 
b l ·· · · · d d tarıze başladı amma, dıvan 

on eş yı once ıçınız .. e . o- edebiyatının ayak sesleri ara-
ğurduğu o heyecanlı umıtler d . .: .. 

1
t.. 'tt' y 

ld ? ilk d f d . b" sın a sesı guru uye gı ı. e· 
ne o u . e a erın ır ·1 k'l d' l 

h .. b' . . h l d l nı er, es ı ere ve ıvancı ara 
ta assus, ıran ıçın az a o u b k b k . 

.. 1 D" 1 k d" a a a a, saatlar, gun er.. ın eme , ın- p ti • t t t v ı 
1 S . ·ıd·k - u arı aşa u acagız. 
emek.. cınra gıyı ı çe toz- o· l E k'l · k 

la.nan, eskimeğe başlıyan bir ıyor ar. 5 1 er ıse a saç-

ıb . ·b· d k mct'n lı başlarını sallıya sallıya; e ıse gı ı onun a ·ıy ı · . . . . 
den düştüğünü görmek... - Sızı yumurcaklar, sızı! 

Bugün yalnız sesi değil, Cevabını veriyorlar., Gerçi 
(Şekli), söyleyeni de görmek edebiyat ve san'at, heriki ta-
istiyoruz. Bekliyoruz. Onu da rafa da iltifatta pek cesur de-
yarın görec~ğiz. Fakat ondan ğil am~a, divan edebiyatı 
sonra gene başka şeyler isti- zoru zoruna mezarda kalmak-
yeceğiz. tan kurtulmuştnr, ona baka-

Görüyoruz ki hayat, bir lım .. Bu kurtuluş şey bayramı, 
merdiven gibidir. Bunda bas· evvelki gece lzınir'de de tes· 
tığımız her basamak dünün, id edildi. İddiasız, gürültüsüz, 
basacağımız her basamak ta neş'cli bir bayram gecesi gibi 
yarının gayesini teşkil ediyor. idi.. Korkmayın, istanbul' da-
Her iki şey karşısında ilkönce kine benzemedi. Bazılarının 
heyecan, arkasından itiyad, dedikleri gibi, " Eski devrin 
sonra tabiilik çekiyor, sıcak kavuğunu, samur kürkünü. çu-
ve soğukluğunu kaybeden bir buğunu da alarak orta oyu· 
cisim gıbi onun karşısında hiç nuna benzetilmiş,, bir gece 
birşey duym1yoruz. Daima ve değildi ol.. Bir edebiyat gece-
daima değişmek ve değişiklik si de hiç değildi. O, bir ye-
ka!'şısında kalmak; işte arzu mek ziyafetin (Kültür lisesinin 
ve faaliyetimizin hareket nok- açılmış olması münasehetile 
tası. Daima kendimizi avuta- mekteb müdürü Haydar'ın 

Kanunuesasinin tadili, bir 
temerküz hükumeti teşkili, dev· 
letin şekli ınes' efesini kat'i 
bir surette hal için serbest 
ve gizli rey:e seçilmiş mues· 

İstanbul, 18 (Hususi muha
birimizden) - Kadın tayyare· 
cimiz Sabiha Gökçen, vazife 
aldığı tayyare alayına iltihak 
etmek üzere bugün, Eskişe

lıir' c gitmiıtir. 

rak, denilebilir ki aldatarak, ha- verdiği zirfetin) dumanı Üs· 

sisler mec isinin içtiınaa da
vc edilmeli. 

yat yolunda ilerliyoruz. Tıpkı tünde tüten bir edebiyat zi· 
eline yeni bir oyuncak geçen yafetine istihalesi idi,. Ne 
çocuğun eski oyuncağını at· programı vardı, ne iddiası, 
ması gibi. ne tenkidi, ne birşeyl.. Fakat 

İzmirpalas salonu birdenbire, 
bütün konforundan sıyrılarak 
bize lale devrinden kalan bir 
şiir ve edebiyat köşesi gibi ' 
göründü. Salonun üstündeki 
büyük ampul, Sadabada sar
kan olgun ve yuvarlak bir ayı 
andırıyor ve bu arada, masa
nın köşesinden bir zat Ne
dim 'i okuyordu: 

İy<l erişiu baisi şevki ecdid olsan da 
gör, 

Seyri Sad4badı sen bir kerre iyd 
olsun da gör 

Kuşe kuşe mihrler mehler bedid 
olsun da gör 

Seyri Sadahadı sen bir kerre iyd 
olsun da gör 

Onda seyret kim ne fırsatlar girer 
cana ele 

Gör ne dilcı1lar ne mehruler ne 
ihular gele 

Tıflı nazım sevdiğim bir iki güıı 
sabret hele 

Seyri Sadabadı sen bir kerre iyd 
olsun da gör 

Bunu okuyan, lzmir'in ta· 
nmmış bir edebiyatçısı idi. 
hayalhanelerde Sadabad ya· 
şıyordu. Çifte kayıklar Gök· 
su' dan ağır ağır ilerliyor, uzak· 
tan uzağa bir ney, bir rubab 
sesi duyuluyordn. Nedim'in 
ruhu salona gelmişti sanki; .. 
Ve gene, sanki, masa bir zi· 
yafet masası değil, bir spir· 
tizm masası idi. Sağ tarafta 
divan edebiyatını ve onun 
yolcularını hatmetmiş olanlar, 
sol tarafta; yirminci asırcılar 
ve masanın ortasında da mu· 
tezile erbabı diye gösterdik
leri bizler .. 

Nedim'in ruhu, bu defa fz. 
mir'e yeni düşen kevkebi'nin 
ağzında terennüme başladı: 
A~ka düştüm canü dil mfiftü civa

nan oldu heb 
Sahrü takat masrafı çaki girihan 

oldu heb 
Açmış oldum sinesin bir kerre 

araınii sükun 
Sineden Lilmem ne halettir giriznn 

oldu hep 
Sonu 6 ıncı sahifede 
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f ali Fazlı Gülec, Halkev · üyele- Eşrefp~:;~:~:~de Şükrü 
Tİne yeni hedefi göstermiştir oğlu Hasan, sarhoş olarak 

Fettah oğlu Mustafa' ya küfür 
-Başı 1 inci salıifede - ederken burada hepinizin bu- edip bıçakla da sol baldırın-

-------------~-------~ 
Franko, /ngiltere ve Fransayı komünist 
tahrikatına kar ı teyakkuza davet ediyor 

Söylev: nu kabul edeceğinizden emin dan hafif surette yaralamış ol-
Çok sayın a rkada larım; bulunuyorum. Burada birkaç duğundan bıçağı ile ynkalan- Paris, 18 (A.A) - B şlıyan topraklardan hıçbir parçasının 
Evvela Halkevini, kendi hu- arkadaş ta benden sonra söz mıştır. hafta zarfında lspanya'ya ade- başka birisin terki diin oldu-
i nizamından kuvvet alarak söyliyecekler, her kol kendi- Sarkmtıhk mi müdahale işinde kat'i bir ğu gibi bugün de milli hüku-

m 'r'in kendi sinesinde, onun le rine aid içtima yerlerinde Keçeciler cadde~inde Halil karar ittihaz edileceği ümid met için mevzuu bahis değil-
r 1 bü yt>s'ne yakışacak toplanacak, çalışacak arkadaş- oğlu Mustafa ile Salih oğlu eöilmektedir. Filvaki ademi dir. Harbin beynelmilel ma-

le o mak için vaki davete lan seçecektir. Ramazan, Ahmed oğlu Arif müdahale komitesindeki ltal- hiyctine dair general Franko 
betinizd n dolayı hepinize Arkadaşların her biri hangi ve Abdullah oğlu Hamza'ya yan ve Alman mümessilleri şunları söylemiştir: 
gı ile trşckkür ederim. şube ve kolda çalışmak is· sarhoş olarak sarkıntılıkta bu- eksperler tarafından tanzim Bu mahiyeti dahili harbi-
Arkadaşlar; Halke,. !erinin terlerse o kollara ayrılarak lunmakla beraber bunlardan edilen kontrol planı hakkında mize veren biz değiliz . Biz 
ırulmnsı ht>pimizin bildiği faal komitelerini seçeceklerdir. Mustafa bıçak çektiğinden ya- lıükuınetlcrinin ne düşündü· münhasıran komünizmi ınt m-

pbi vat nda .. ları sınıflaşmadan Yalnız seçmek ile iktifa edil- kalanmışlardır. ğünü bu hafta ıarfında bildi- leketten çıkarıp atmak için 
rtarıp kütleleşmek, vatanı- memek, onbeş, yirmi günde, Gazinoda bir vak'a reccklerdir. miicadclc ediyoruz. Meınle-

nı ın refahını temin etmek, hiçolmazsa ayda bir umumi Turkuvaz barında Mehmet Bazı gazeteler gerçi yeni ketimizi kendisine tamamen 
· y sini takv'ye için h riç- içtima günl ri de tayin edil- oğlu Ali ve Mehmet oğl u şef İtalyan müfrezelerinin lspan- yabancı olan bir akidrden 
kı m si "'imiz n olur n ol- mes:m s'zl re tavsiye ve rica garson İhsan, Tevfik oğlu Şa- ya'ya gitmek üzere geçende kurtaracağız ve yalnız bunu 
n müşterek çatı atında, etmek is•erim. Tabir mah- hab'ı tahkir ve darbettikle- Napoli'den Kadiks'e hareket yapmak istiyoruz. Almanya 
Üster k gayeye doğru yürü- su ile elim'z kanda da olsa rinden yakalanmışlardır. ettiğini yazmışlardı. Fakat nik- ve ftalya da ayni mücadeleyi 

hızını alabilmek ve kendi burada içtima edeceğiz, faal Hakaret bin olanlar bu müfrezenin Ro- yapmışlardır. Bize olan tevec-
a1anmızd o hızın ilbamı arkadaş! rın mesailerini ölçe- lkiçeşmelik Zehra aile evin- ma hükumetinin gönüllü sev- cühleriııin sırrı da işte bura· 

hında çalışmak gayesine müs- rek yeni direktifler vereceğiz, de Nuri oğlu Mustafa, adın- kini resmen menetmesinden dadır. Vakıa birçok ecnebi 
t nittir. onlara müzaheret edeceğiz. dstki kişi, lsak kızı Donna'ya evel yola çıkmış old1ığunu mütehassıslarının yardımından 

Tetk ' katıma göre bugüne Fikirleriniz, bu komitelerdeki ağır sözlerle hakarette bulun- söylemektedirler. istifade ed 'yoruz. Fakat harb 
adar Halkcvi bazı ga} retli arkadaşlarıııız ıçın direktif duğundan yakalanmıştır. M. Ed n'in Salı günii Ce- edenler, lcgiyonlerimize nizam 

arkadaşların yüksek himmetle- olacağ11 gibi bu kararların he· nevre'ye gitmeden evci nvam dahilinde kaydedilmiş bir avuç 
Hırsızllk 

rile çok fay dalı çalışmalar yeti umumiyesi, parti namına kamarnsında lspanyol harbınm gönüllü hariç olmak üzere 
AJsancak ileri sokağında b , f 

)' pmış, ve örnek olacak işler burada başkarı1ık eden arka- cyneunile] akisleri hakkında hep spanyollardır. 
Vecihi, üzüm kurumuna aid 

baş;ırmışsa da ı ütleden layık daşn ve ikinci derecede parti t pek mühim beyanatta buluna· Müteakiben general Franko 
depod n kereste çalıp smet-

o duğu müzahereti bulamamış- başkanı sıfatile bana bir cağı s6ylenmektedir. fngiltere ve Fransa'yı komü-
paşa bulvarmda Hafız isminde S 

tır. Yüks k bilgi, kudret ve emir olacaktır. Bu suretle iyasi müşahitler bilhassa nist tahrikatrna karşı teyak-
birisine sattığı tespit edilerek j 

akalarile bu müzaheretsizlik verilecek kararlarınm yerine .,pnnyol bankasının menıa1iki kuza davet etmiş ve demiş· 
mes'deye vazıyet edilmiş ise b 

bo luğunu dolduran arkadaş- getirece,..;me ve sizlerin yük- ecne iyedeki altınlnrın ambar- tir ki: 
l5' de suçlu kaçtığından arkası ı 1 

la a hepinizin de bana iştirak sek direktiflerinize itaat ede- go :onınası hakkındaki tal- "Kendilcrile daima iyi mü· 
takip edilmektedir. 

ettiğinizden ümidvar olarak, ceğime söz veriyorum. (Sü· ya ırı - Alman talebinden endişe nasebetllcr idame etmiş oldu· 
te kkürü bir vecib addede- rekli alkışlar) Bir kaza etmektedirler. Bu mes'eledc ğumuz Fransa ve İngiltere ınüs-
r"m. Bu arkadaşlar, uhdelerine Arkadaşlar: muhtelif inti- Çorakkapı'dn Gaziler soka- ne Fransa'nın, ne lngilterc'.nin temlekelerini sıkı bir nezaret 
is bet eden işleri çok büyük hablardnn edindiğim kanaata ğında Mustafa oğlu Hasan'ın ve ne de Sovyet]er birliğinin altında bulundururlarsa çok 
ihata vukuf ve kudretle başar· göre şu noktayı arzetmek is- 10 yaşındaki kızı Mekkiye, Almanya ve ltalya'ya müzaha · iyi ederler. Çünkü buralarda 
maşlar, lzmir Halkcvinde de terim: halı silkerken merdivenin üst ret etmiyeoekl ri kuvv tle tah- tehdit l)llırıda bulunuyorlar. 

11 

bize Hiyik varlık ışıkları par- lntihablarda bizi yanlışlığa kısmından düşmüş, merdivenin min edildiği için eğer Almanya General Franko Madrid et-
latmışlardır. sevkeden bir tevazu hassamız son basamağında bulunan bir ile ltalya ambargo mcs' ele- rafında yapılmakta olan mu-

Ben herseyden evvel bayat- vardır. Çalışacak arkadaşla- çivi, tenasül aletine batmıştır. sinde ısrar edecek olurlarsa harebeler hakkında da şun-
la samimi olmak isterim, bu rınız kendilerini öne atmazlar, Yangm Londra komitesinde neticesi ları söylemiştir: 
nmimiyete güvenerek ve sizin ben sizden bir ricada buluna- Güzelyah tramvay cadde- vahim olabilecek hadiseler vu· Kızıllar Madrid'i terket-

hassas gönüllerinizi incitme· cağım: Me111leketimizde ve di- sinde Tevfik kızı Le.man'm kua gelmesi ihtimali vardır. mel.le bir cinayet işlemişler· 
rneğe dikkat ederek ve mazur ğer medeni memleketlerde ol- evinde yanık bir sigara yüzün· Salamank, J8 (A.A) -Ge· dir. Fakat biz bu şehri tahrib 
göreceğinize kani olarak lz- duğu gibi faal arkadaşların den yangın çıkmışsa da der· ncral Franko Havas Ajansının etmeden gene alacağız. 
mirde bu sahada daha büyük şubelerde faal olarak çalışmak hal yetişilerek söndürülmüştür. muhabirini kabul ederek ken- Sonra Markisistler gCıya bi· 
faaliyet kaydetmek ve yalnız isterlerse kcndı kendilerini disi ile yarım saat görüşmüştür. zim esir almadığımızı i ne edi-
faal komitelerin çalışmasına namzed göstermelerini rica için varakalar dağıtılmış ve Mülakat Fransızca olmuş ve yorlar. Şefler ve katiller müs-
münhasır kalan işlerin bu mu· edeceğim. Bu suretle işlerde sonra kollar, ayrılarak komite general muhabirden kendisin· tesna olmak üzere bütün esir-
hit için kafi olmadığını, kütle· daha iyi yürümüş oluruz. seçmelerini yapmışlardır. den vazih sualler sormasını lere ve mültecilere hııyntları-
nin de işlerle yakmdan alaka- Bunda ben hiçbir ayıp, ne- Seçim; büyük bir hararet, istemiş ve bunlara nçık cevab- nı bağışlıyoruz. Ve onları bit· 
sı icap ettiğini arzetmek is- zaketsizlik tasavvur etmediğim samimiyet ve canlılık içinde lar vereceğini söylemiştir. tabi ihtiy tla hareket edeıek 
t · · ht ··r k il General Fas mes' elesi haı.,- · d ı b erım. gibi, bilakis bunda bir olgun- geçmış ve mu eıı o ara şu ... yenı ev etin ir unsuru ya· 

Gene bu samimi duygula- luk buluyorum. Kim faal ko- zevat seçilmişlerdir: kında demiştir ki: pıyoruz. 
d k t l k h · · o·ı 'h d b' K 1 lspanyol Fas'ında Alman G ı F k b nm an uvve a ara epınız- miteye geçmek isterse ismini ı , tan , e ıyat: ü tür ener a ran o eyanatım 

le hnsbihnl etmek, Hrılkevinin ortaya atmalıdır. Eski itiyada direktörü Ali Rıza, Avni Ozan, askerleri yoktur. Şimali Afrika şu sözlerle bitirmiştiştir: 
· t" · t ·ı · ~ N dd O E müstemlekemize Alman kıtaa- H b k b k d k v.azıy ını nmnmı e nızamı göre ismını ortaya atmıyan ecme in nan, hter Onan, ar ı as eri a ım an a· 

ekle sokmak, bundan sonraki arkadaşlar olursa, diğer arka- Mazhar Orak, Güzel San'at- tının veya gönüllülerinin ihraç zenclıktan sonra sımf mücade-
al 1 k · · 1 R K d · M h d edilmiş oldug"' unu kat'i olarak ı ı · · d k td ğ Ç ışmamızı program ama ıçın dnş]arı tarafından ortaya veril- ar: essam a rı, e me e crını orta on ·a ırnca ız. 

buraya toplanmış bulunuyoruz. melidir. Nizamnnmcmizde nam- Salepçi, Ressam Cavid, Tem· tekzip etmiştim. Hatta bu Ve mesaiye layik olduğu şe· 
Bu davete candan alaka gös- zed usulü yoktur, fakat bunun sil: Huriyr, Ferhunde, Kemal, mınt:akalarda hiç bir zaman refli mevkii ve hızını verece-
terdiniz, bu icnbet bize kuv- manası parti tarafından nam- Hayri Poyan, Faik Argüden, bugünkü kadar az sivıl Alınan gız. ispanya'nın bıla istisna 
vet v ricidir. Ben şu dakika- zed gösterilmiyeceğini beyan- Spor: Hascın f skendcr, Meh- buluamamıştır. Z fcrlcrimizin ~ bütün milletlerle idame ede-
dan itibaren ümidle mah- dan ıbarettir. Yoksa kimlerin med Demiral, Makbule EmeJ, her birinde yalan ve iftira neş- I gelmiş olduğu samimi müna-
mul bulunuyorum. çal şacağım ve çalışmak arzu muallim Kemel, muallim Ce· riyatı dahn ziyade şidd tlen· sebatı en kısa bir müddet 

Arkada !arım; ben hayattaki ettiklerini bılmemiz elbette vnd. Kitapsaray ve yayın: lh- mektedi-. Millete aicJ olan zarfında yeniden ihya etmek 

me !eğimin tesiri altında işleri faydalıdır. Sözümü bitirirken san Çetin, Sıdkı, Necip, Sos- Bıçak çekmek arzusundayız. Ve bilhassa Is-
kaidelere uydurmaktan zevk hepinizi bir kere daha hür- yal yardım: Doktor Osman Hükumet caddesinde Akif panyolca konuşan cenubi Ame-
alırım. Çünkü kaide1er uya· metle selamlar ve sözü arka- Yunus, doktor Zühtü Erken, oğlu Kemal, Mehmet oğlu rika memleketleri nezdinde bu 
r k ha e': t cd nler daha ön- daşlarımn bırakıyorum. Şube- Sami Kulakçı, avukat Osman Arif'i yumrukla dövmekle be- yolda sarfı mesai ediyoruz. 
c Jen kendılerini murakabe lcre, komitelere şimdiden mu- Hadi, Husnü Onan. b b k Paris, 17 (A.A) - Fransa 
tm kle mükellef olanlara ta- vaffakıyetler dı'lerim. Halk dershaneleri: Fadıl ra kerl ıça dahi çektiğinden ile ispanya arasında eski an-

ya a anmıştır. 
~ibedecekleri hattı hareketi Çok alkışlanan bu söylev- Atuk, Sekiir, Cahid, Köycülük: Yaralamışlar !aşmaları yeni şeraite adapte 
arzetmis olurlar. Sırasına göre den sonra Halkevi müdürü Mustafa Rahmi Balaban, Sa- Kemcr'de Kahramanlar'da eden bir ticaret anlaşması im-
çok kıymetli olan şahsi inis- şair Hüseyin Avni Ozan, sah- dık Çinar, Resmiye, Hüseyin oturan Muhittin oğlu Sabahat- zalanmıştır. . 
yatiflere müstenid hareketler, neye çıkarak kendi yazdığı Aykurd, Sıdkı Şükrü. tin ile Mehmet oğlu Necınet- Öğretmen tayini 
kaidelerin hükümran olması ( Halkevi ) manzumesini oku- Müze ve Sergi: Adnan Bay- t~n, Halim kızı Naime'yi dö- Karataş orta okulu sekreteri 
i abeden sahalarda kütle için muş ve alkışlanmıştır. gın, Mazhar Pnlny, Necati vüp yaraladıklarından ye kalan- Zihni Seden, ilaveten ayni 
bir karanlık yol manzaıası Bunu öğretmen Sadık'ın Çiftçi. mışlardır. mektep beden terbiyesi yar-
irac ettiğinden mergup ola- (Umdelerimiz) ve (Köye doğru) Komiteler; on beş, yirmi gün- Eve "' tecavüz damcı öğretmenliğine tayin 
maz. Oı un içindir ki, nizami manzume1eri takip etmiştir. de veya ayda bir toplanacak İkiçeşmelik Leblebici soka· edilmiştir. 
har ketlerin daha foideli oldu- Manzumeler, Halkevi salonla- kollar mensublarınn yaptıkları ğında Ahmet oğlu Hüseyin, KmtUr inzibat meclisi 
ğunda ısrar ediyorum. Halke- rını dolduran genç ve rnünev- işler hakkında izahat ve rerek k<'ndisinden ayrı yaşam .ta Kültür inzibat mecl s , d ın 
vınin vaziyetini teşrih etmek, verlsr arasında tatlı bir heye- umumi heyetten yeni drcktif- olan ve bakkal Hüseyin 'in öğleden sonra kültür dir ktör-
elimizd~ki nizamnameye uy- can yaratmıştır. ler alacaklardır. Halkevi ko· evinde barınan kansını almak lüğünde Vali lFaılı Gükç.in 
durmak. sizlerle faal komiteler Daha sonra toplantıda bu- mitclerinin muhtelif sahalar· içi; bakkal Hüseyin'in evine'" reisliği altında toplanmış. ba~ı 
arasında iş birliği temin et- lunanlara, hangi kollarda çalı- daki faaliyeliı.de bunda., son· tcc;vüz ettiğinden yakalan- öğretmenlere aid evrakı tctkık 

1~ 

amanla 
dağında ..... ___ _ 

Dağcılık sporu ya
pan gençlerimiz .. 
lzmir Erkek lisesi öğretmen 

ve talebelerinden mürekkep 
bir grupla sporcularımızdan 
mürekkep ayrı bir grup, Pazar 
günü Yamanlar dağına gitmiş
lerdir. Dağ, kar altındaydı. 
Bütün gün kayak sporu yapa
rak eğlenen gençlerimiz, çok 
güzel vakit g ç mişler ve ak
şam üzeri lzmir' c dönmüş
lerdir. 

ececiler'de 
' 

anlı 
Bir cinayet oldu 

- Başı 1 inci sahi/ede 
Cinayetten evvel aile evin

de bir odada yatan bu iki 
arkadaş arasında bir ağız 
kavgası geçmiştir. Katil Şa
ban ile ayni odada üç arka
daşı yatmaktadır. Bunlardan 
Milas'lı Murad oğlu Ali ile 
birlikte ~aban erkenden ge
Jib yLı t nışlardır. Gece yarı-
sındun sonra Celal ile diğer 
arkadaşı Mersin'li Mehmed 
oğlu Hüseyiİı de gelmişlerdir. 
Fakat sarhoş olduklarından 
oda kapısı açık olduğu halde 
tekmelemek suretile kapıyı 
açmış, içeri girmişlerdir. Sar
hoş olan Şaban, gürliltü üze
rine uykudan uyanmış ve ağır 
küfürler savurarak: 

- Neredeydiniz, neden geç 
kaldınız? 

Demiştir. Celal fazla sarhoş
tu, Şaban'ın söylediğ çirkin 
bir sözü: 

- (P ... ) Sensin! Diye bağı
rarak iade etmiştir. 

Kavga bu yüzden büyümüş, 
Şaban eline geçirdi2'.i ekmek 
bıçakJnı, sarhoş arkadaşı Ce
lal'in başına ve omuzuna sap-
Jamıştır. Boğazından aldığı 
derin yaradnn kanlar akarken 
Celal Keçeciler polis merke
zine gelmiş ve kan içinde yere 
yıkılmıştır. Polisler: 

- Seni kim vurdu? Diye 
sormuşlar, Celalden: 

- Şnban vurdu! Cevabını 
alabilmişlerdir. 

Bundan bnşka söz söyliye
miyen Celal, bir otomobille 
hastaneye kaldırılmışsa da ora· 
dn ölmüştür. Polisler, faaliyete 
geçerek aile evinden kaçmak 
için hazırlanan ve kanlı bıça
ğını mutfağa saklıyan katil 
Şaban'ı yakalamışlardır, Ha
dise tahkikatına müddeiumumi 
muavini Rüştü Uskcnt tarafın
dan el konmuş, hadisenin bü· 
tün delilleri tesbit edilmiştir. 
Şahitlerden Hüseyin, vak'ayı 
olduğu gibi anlatmış ve so
nunda katil Şaban da itirafa 
mecbur kalmıştır. Katil ve 
maktul 23 yaşındadırlar, aşçı 
dükkanlarında bulaşıkcılık ve 
çıraklık yapıyorlardı. Katil 
tevkif edilmi tir. 

Yeni Neşriyat 

Hukuk gazetesi 
Selahiyettar knlemler tara

fından neşredilmekte olan 
Türk'çe, Fran ız'ca hukuk ga· 
zetesinin ikin rildinin ı 7-18 
inci sayısı da çıkmıştır. Hu
kuk mensuplarına tavsiye ederiz' 
Nafıa şirket v 
müesseseleri komiseri 

Şehrimiz Nafıa şirket ve 
müesseseleri komiserliğine ta
yin edilmiş olan Nafıa müfet
tişi Sırn Güngör, Ankara'dan 
gelerek yeni vazifesine başla-

rn k ·k o u ı t \id açaklarını vazıo bildirmeleri rq bü.vük bir hız görece2'ız. mıştır. 1 ederek k r rlar almıstır. 
mü üf ata ay acaktı 1 ..:H..:.e::::y~--.L..:::l::.::=:::::::::::::!:::::::=~=====~!!!!11!.!,L~l.....!l.=:Un:.:..:d:..:e:.......:l.::.O~I a::..:n:..::a~ca:::,:k:.:..:t:..:..:t r~. --~-ı....::S:.::...L.;:;;....:!!.:.::.X.::.!.!.:!:.!.....L.:U:.:.:::~U:.:.O...;S:::,::8:.:::8:.:::d:.:::.:..t ....L._ D=.,::IZ:......t..:l:.:.:l l:.:::d.:...:U::..::d:.:..:..:I ::..:...:.·l .:..ı ı.:.d::..::1!!11:.::.I :...U::.:::..!2..-.L...:~:.:.:ı:.ıı.:.ı..:.-------...ıiıl 



.. 1911/~37 

Hitler Fransada i tls d" 
t~şriki mesai istiyecek 

General Göering'in dörtler misakı hakkın
da Mussolini ile görüşmediği söyleniyor 

Londra, 18 (A.A) - Bu gazetesinin Cenevre muhabiri 
sabah Londra'da söylendiğine bildiriyor: 

göı dörtler misakının ihyası M. Göering ltalyan siyaset 
şimdilik bgiltere hükumetince adamfarile yaptığı görüşme· 
derpiş edilmemektedir. Esasen lerde M. Hitler'in 30 İkinci 
Göring'le Mussolini'nin bu hu- kanunda söyliyeceği nutuk-
susta müdavelei efkarda bu- ta ekonomik teşriki mesai 
lunduklarına dair resmi bir ıçm Fransa'ya ehemmiyetle 
haber mevcut değildir. hitap edeceğini ve fakat siyasi 

Sir Erik Drummond yann sahada teşriki mesai istemi-
Londra 'ya muvasalat ettikten yeceğini, çünkü iki memleket 
sonra bu mes' el eyi aydınlata- arasında yaklaşmanın tahak-
cak malumat vereceği ümid kukuna Fransız - Sovyet mua-
edilmektedir. hesinin kati bir engel teşkil 

Paris, 18 ( A.A ) - Jour ettiğini bildirmiştir. 

Güyan Bir ş ·ıep 
Hapishanesind~ Çanakkale'de 

bir arbede. karaya oturdu. 
Guel, (Güyan) 18 (Radyo) 

Hapishanede 700 mahkumla 
gardiyanlar arasında müthiş 
bir kavga olmuş, 150 kadar 
mahkum, hapishaneden kaç
mıştır. Gardiyanlardan çoğu 
Yaralanmıştır. 

Bir aralık, mahkumlar mü
cadelede galip gelerek gardi
yan ve müstahdimleri direk
törlük dairesine kapamışlar, 
mobilyeleri ateşliyerek camları 
kırmışlardır. Zarar 40,000 li
raya baliğ olmuştur. Müsellah 
askerler, ateş ederek birçok 
mahkumu öldürmüşlerdir. Ha
pishanedeki isyan, y~meklerin 
fenalığı şikayetlerinden çık
mıştır. 

Spor kurumu 
Yeni spor 
meydanları icin 
beşbin lira ,;erdi .. 
b.1.stanbul, 18 (Hususi muha-
ırımizden) - Spor kurumu, 

Karşıyaka' da bir spor meydanı 
Yaptırılması için 5000, Aydın
da bir spor meydanı viicuda 
getirilmesi için de 2000 lira 

Ybar?ım kararı vermiştir. fstan-
ul da Mecidiye köyünde bir 

stadyum yapılacaktır. 

Okullarda 

İstanbul, 18 (HusuSı muha
birımizden ) - ltalyan ban· 
dıralı bir şilep, Çanakkale 
boğazında karaya oturmuştur. 
Kurtarılmasına çalışılıyor. 

Fransız 
Notasıneşredildi 

Paris, 18 (A.A) - Hariciye 
nezareti gönüllüler mes'elesi 
hakkında lngiltere tarafından 
verilmiş olan 10 Kanunusani 
tarihli notaya Fransa hükume
tince verilen ve İngiliz sefiri 
Sir George Klark' e tevdi olu
nan notayı neşretmiştir. 

Hariciye nezaretinin nota· 
sında evvelce şifahi olarak 
yapılmış olan muvafakat teyid 
edilmektedir. 

Notada Fransa hükümetinin 
gönüllülerin gitmesini menet· 
mek için parlamentodan sela
hiyet istemiş olduğu ve diğer 
hükumetler de ayni veçhile 
hareket etmeleri takdirinde 
bu selahiyetlerini hemen istimal 
eyliyeceği ilave olunmaktadır. 

Notada bundan sonra İcab 
eden kontrol yapılmadığı tak
dirde bu tedbirlerin tesirsiz 
kalacağı mütaleası ileri sürül· 
mektedir. 

J:lavacılık dersleri Notada netice olarak Fran-
/ sa'nın gerek taahhüdlerinden 
lave ediliyor. vazgeçmek ve gerek müessir 

h' ~stanbul, 18 (Hususi muha- bir kontrolün tatbiki imkan· 
1rımizden) - Bütün mektep- sızlığı sabit olduğu takdirde 

lerde ders programlarına ha- beynelmilel bir mesai birliği 
vacılık dersinin ilave edilmesi tesbit etmek hususunda hare· 
Kültür Bakanlığınca kabul ket serbestliğini istirdad ede-
edilmiştir. Gençlerimiz arasın- ceği beyan olunmaktadır. 
da geniş bir inkişaf sahası MahkOm oldu 
bulan havacılık mensubları, Zabıta memurlarına hakaret 
kısa bir zamanda çok arta- eden Sami, Asliyecezada 17 
:ktır. gün hapse mahkum olmuştur. 

f' 
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1 F.ırtına Ali 
\.caz........ Büyük Korsan Romam ... - .. _ --J 

-59. Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin 
Petro, başının içinde bir çan 

sesi duyar gibi oldu. 

Sür'atle ayağa kalktı ve ka
pıya doğru yürüdü .. 

- Petro nereye? 
- Hayır, gideyim Despini, 

Yarın sabah gene gelirim .. 

t 
Dcspini bir sıçrayışta kapıyı 

Uttu: 

- Sen delirdin mi?. Nedir 
Bu?. 

.? kadar yakınlaşmışlardı kil 
~ozgöze bakıyorlardı. Dcspi· 
nı' · nın dudakları, omuzlan, be-
l'az, röğsü sanki bir alev, bir 

- Gitmeliyim! 
Diye bağırdı. Kadın, göz

l~rini yarı yumarak başını ge
rıye attı ve kapıya dayadı: 

- Hayır, seni salmıya-
cağım. Bu gece, benimsin .. 

Petro, başka birşey duy
madı. Kollarını uzattı ve ku
cakladığı genç, güzel kadını 
kendine doğru çekti: 

- Despini, ne kadar güzel 
olmuşsun, delirteceksin beni! 

Ve kırmızı dudaklarını da 
dudaklarına aldı. Genç kadın 
da, bir humma nöbeti ile ona 

ANADOLu .............................. lm! ......... s.y1as 

İngiltere'de 
Müttehit cephe, 

• 

Değişen şeyler 
ihtiyar, iyice giyinmiş bir 

kadın, yanında küçük, sevimli 
bir kız çocutu ile beraber 
oturuyor. Bu aralık vapur gel
di. Girip oturdular. Ben de 
yanlarındayım. Karşımıza di
ğer bir kadın geldi. Çoktan 
görüşmemiş olacaklar ki, sar
maştılar. Yeni gelen sordu: 

- Bu güzel yavrucuk kimin? 
- Kimin olacak, benim 

gelinini.. Yani, benim toru
num bul 

- Ne, Şadiye'nin ha! Al
lahım ne benzeyiş, tıpkı. tıpkı 
o!.. Şu kaşlara bak, şu göz
lere, şu saçlara bak, hiç te 
farkı yok! 

ihtiyar kadın içini çekti: 
- Eskidenmiş onlar .. Şim

di hiç te benzedikleri yok .. 
- Neden? 
- Neden olacak? Benim 

gelinin saçları şimdi başka 
renk. Kaşlarını aldırmış. Bilir
sin ya, eskiden çallktı. 

- Eveti 
- Şimdi çatık filan değil, 

iki kaşının arası üç parmak. 
Kaşların da uçlarını havaya 
kaldırdı, oldu bitti .. 

- Yal.. 
- Gözlerini sormadın kil.. 

Bir de onları sor! 
Avuç avuç takma kirpik .. 

Çekiyor sürmeyi.. Şekil ba
dem gibi olsun diye gözleri
nin ucundan şakağa doğru 
ir:c! bir çizgi de yapıyor. Sor
ma hanımcığım, sorma! Ge
çen gün fotografını eline aldı, 
baktı baktı da, kendi ken
disine; 

- Aman dostlar, ben ne 
kadar değişmişim böyle! 

Dedi. Dayanamadım: 
- A kızım -Dedi- sen ol

duğun yerdesin amma, başka 
şeyler değişti. 

* * * Bir yolcumu istikbale git-
tim. Tren geldi. Genç bir yol
cu çıktı, istasyonda bekliyen 
diğer bir gencin elini, şöyle 

hafif, züppe vari bir sıktı. Yü
riidüler. Ben de, benim ihti
yar yolcum ile beraber onla
rın peşi sıra yürüdüm .. 

Yanımdaki zat; 
- Oh -Diyordu- mübarek 

Karşıyaka, ne güzeldir, ne 
sıhhi yerdir, ne şirindir? Hiç 
değişmemiş.. Bataklıkları da 
öyle duruyor mu? Elektriği, 
telefonu nasıl? 

Ona, lazımgelen cevabı ve
rirken şöyle bir kulak misafiri. 
oldum .. 

Ônümüzdekilerden yeni ge
len yolcu; 

• •' 
- Petrol.. Sen benim haya

limdin Petrol.. Oh Petrol. 

* * ıf: 
Ertesi gün güneş doğarken 

Pctro gözleı ini açtı. 
Uykusuzluk, sarhoşlu ve 

1evkle dolu olarak geçen bu 
yaz gecesinin bütün hazzı hala 
damarlarında ve dudaklarında 
yaşıyordu. 

Yanıbaşında uzun kirpikli 
gözlerini kapamış, dudakları 
hala açık, göğsü, omuzları 
çırıl-çıplak duran genç ve taze 
vücuda baktı .. 

- Bir başkası iki kardeş 
çocuğunun bu halini görseydi 
ne derdi? 

Diye düşündü. Fakat dura· 
madı, eğildi: 

Despini'yi dudaklarından 
ÖRtii. 

lzmit'te 
Yüz bin 
lira sarf ile bir 
stadyom yapılacak 

f zmit, 17 ( A:A ) - Şehri
mizde yüz bin liralık bir stad· 
yom yaptırılmasının parti ge· 
nel sekreterliğince kararlaştı· 
rılmış bulunduğu vilayetimiz 
parti başkanlığına bildiril· 

miştir. 

Bu münasebetle parti baş
kanı Hamid Oskay beled~e 
üyelerini partiye davet ederek 
görüşmeler yapmıştır. 

Bu stadın yeri kısa bir za· 
manda tesbit edilerek krokisi 
yapılacak ve bu yıl içinde 
inşaata başlanacaktır. 

Bu haber sporcularımızı se

vindirmiştir, 

Bir tekzip 
Dün Ankara'dan şu mek· 

tubu aldık: 
Sayın gazetenizin 12· 1-~~7 

tarih ve 7116 numaralı nus-
hasının üçüncü sahifesinde 
umum müdürümüz Kemal Su· 
nel'in ve bankamızın diğer 
bazı memurlarının istif aya 
mecbur edildiklerine dair in
tişar eden haberin tamamen 
asılsız olduğundan keyfiyeti 
gazetenizin ayni sü.t~nun.da 
tekziben dercetmenızı rıca 
eder ve saygılarımızı sunarız. 

Türkiye ziraat bankası 
(imzalar okunamamıştır) 

Anadolu - Bu haberi bize 
muhabirimiz vermişti. Nitekim 
bazı lstanbul gazetelerinde de 
intişar etti. 

• '* ·-Dudaklarının ucuna yerleş-
tirdiği piposunu Çf!kiştiriyor, 

etrafı şöyle gene bir garib 
tavırla guya tetkik ediyor ve 
ellerini oğuşturarak söyleni-
yordu: 

- Vallahi Monşer, şunu 
söylemek isterim ki ... 

- Eece arzedebildirn,/ mi 
efendim, Karşıyaka'da ben bir 

başkalık görüyorum. Enteres
san bir değişiklik!. 

Yanındaki genç sordu: 
- Ne gibi bir değişiklik 

mesela? 
- Mo parol dönör anlata

mam, başka bir değişiklik .. 
Mesela, nasıl anlatayım, hava 
mı değişmiş, yoksa atmosfer 
mi, birşeylcr işte .. ~Kadınları 
bile başkalaşmış sanki ... Göz
leri bir başka türlü geldi 

banal. 
Daha fazla dinlemedim: 
Biri genç, biri ihtiyar olmak 

üzere iki yeni yolcunun ilıe 
intibaları hakkındaki söderinin 
ve alakalarının şekli beni epice 
düşündürdü.. Siz ne dersiniz 
bu işe? Çimdik -

Alman 'ların 
Aleyhinde 

---+-<• • ._. --~ 

Viyana'da bir 
Cemiyet kuruldu •. 

Viyana, 17 ( A.A) - Velt 
Blatt gazetesi Letony,., Çekos
lovakya ve Lehistan'da Avru· 
pa' da Alman milli müsalcmet 
cemiyeti isminde bir cemiyet 
ihdasını haber veriyor. 

Merkezi Viyana' da olan bu 
cemiyet, merkezi Stutgtta olan 
yabancı illerde Alman'lık ce
miyetine karşıdır. Yeni mües-
sese milliyet mes'elesinde 
Nasyonal Sosyalizm tatbikata 
kabilinden bütünlük prensibini 
red ve siyasetin devlet saha
sına ait bir iş olduğu kaaaa-
tını kabul etmektedir. 

Bunun gibi milliyet, kültür 
sahasına ve manevi telakkiler 
dini ccmaatlnr 5ahasına ait 
bulunmaktadır. Cemiyet milli
yet ile bir Alman ekalliyetine 
mensup bulunmak keyfiyeti 
arasında tam bir fark gözet
mektedir. 

Cemiyetin esas gayesi kül
türeldir. Fakat mensuplarını 
siyasi sahada serbest bırak
maktadır. 

Avusturya
daki mes' ele 
Alman'lar, bu vazi
yeti hoş görmiyorlar 

Berlin, 17 (A.A) - Nas· 
yonal Sosyalist mahafili Avus· 
turya hükumetinin Nasyonal 
Sosyalist hareketi ezmek üzere 
aldığı tedbirlerden dolayı 
ademi memcnuniyet izhar et
mektedirler. 

Anrift gazetesi bu hu~usta 
eıcümle; hapishanelerin kapı
ları açılmaktadır. Fakat bu 
ancak başka aile babalarını da 
ailelerinden ayırmak içindir, 
demektedir. 

Bu gazete hükümetle son 
yapılan tadilattan sonra bu 
ana kadar hatta Noel müna
sebetile dahi bir affı umumi 
yapılmadığından dolayı tees
süf etmekte ve son Almanya, 
Avusturya anlaşmasından beri 
Nasyonal Sosyalist propagan· 
dası suçu ile 5200 kişinin tev
kif edildiğini kaydeylemektedir. 

------
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Gizli ictimadan . 
Sonra 3 parti birleşti 

Londra, 18 (A.A) ._ Sosya• 
list Lig, Müstakil işçi partisi 
ve komünist partisi bugün 
ayrı-ayrı yaptıkları içtimalarda 
bu üç teşekkül arasında müt· 
tehit cephe tesisini tasdik et· 
mişlerdir. 

f çtimaı gayet gizli tutulmuş 
olan Sosyalist Lig, müttehit 
mücadele için evciden hazır
lanmış olan anlaşmayı 38 reye 
kar.şı 56 reyle kabul etmiştir. 

Müstakil İşçi partisinin milli 
konseyi anlaşmayı kabul eder
ken işçi partisi ile beynelmi
lel siyaset hakkında iki ihti
razi kayıt koymuştur. 

Komünist partisinin merkez 
komitesi anlaşmayı ittifakla 
kabul etmiştir. 

Heber alındığına göre Lig'in 
dağıtılması mevzuu bahis de· 

ğildir. Fakat işçi partisinin 
Lig'in partiye ilhak edilme· 
mesini tavsiye edeceği zanne· 
dilmektedir. 

Kamutayda 
Ankara 18 (A.A) Kamutay 

bugün Fikret Silay'ın başkan· 

lığında toplanmış tütün, tuz 
ve müskirat inhisarı ve Konya 

ovası sulama idarelerile mül
ga İstanbul darülfünununun 

1932 yılı hesabı kat'i kanun 
layihaları kabul edilmiş ve 

Türkiye ile Romanya arasında 
münakit Dob;uca Türk ahali· 

sinin muhaceretini tanzim eden 
mukavelenamcnin tasdikine, 

hazerde yarsubaydan ~üzbaşı
ya kadar l\'e sef erdc bütün 

subaylarla askeri memurlara 
elbise, kaput ve çizme veril· 

mesine dair o!an kaııunun 
jandarma ve gümrük muhafa

za kıtalarına dair kanun layi
halarının birinci müzakereleri 

yapılmıştır. 

Kamutayın bugünkü toplan
tısında madeni ufaklık para 

hakkında 2257 sayılı kanunun 
birinci maddesinde değişiklik 

yapılmasına mütedair kanun 
layihasının da birinci müzake· 
resi yapılmıştır. 

Bu kanunun hükmüne göre 
Maliye Vekaletince tedricen 

16 milyon liralık gümüş para 
çıkanlır. Maliye Vekili bu 

miktarı görülecek lüzum ve 
ihtiyaca göre 25 milyon liraya 

iblağa mezundur. 

Kamutay çarşamba günü 

toplanacaktır. 

ağır-ağır uyanır gibi, evvela 
gözlerini araladı, sonra hafifçe 

- Nereye, 
raklarına mı? 

- Eveti 

Osmanlı top- - Al • dedi - bunları ben 

gülümsedi ve gerindi. 
- Ne mes'udum bilmezsin Despini, korku ile ona baktı: 

Petro • dedi - öp, bir daha - Çıldırdın mı sen? 
öp beni! - Hayır, bilakis, aklım ba-

Petro onu 'tekrar kucakladı: şımda duruyor. Her halde 
- Giineş yükseliyor. Kal- sa~a-sağlaın dönmiyc çalışa· 

kalım, benim görülecek işle- cagım. Döndüğüm taktirde 
rim var Despinil derhal sana geleceğim. Her 

Kendisi fırladı, giyinmiye ne olursa olsun, seni bırak-
başladı... mıyacağım Despini! Beraber 

- Belinde bir şey var Petrol yaşıyacağız .. 
- Var .. Hem de içi altın - Fakat Petrol. 

dolu bir kemeri Haydi sen de - Fakatı, makatı yok. Baş-
davran ve beni dinle: ka topraklara, başka diyara 

Ben şimdi limana iniyorum. gideriz. Bu gece benim haya-
Orada, yarın Türk s11larına lımı değiştirdin, söyle, gelmek 
gidecek bir gemi var. Üzerime istemez misin benimle? 
aldığın işin ne olduğunu ben· - Gelirim Petro, mezara 
den sorma!. Eğer imkan bula· kadar gelirim .. 

gelinciye kadar harcarsın .. 
Kardeşlerin gelirlerse hiç bir 

şey açma! 
Petro kemerin üstiine ince 

bir kuşak sardı ve onu müte-
akip giyindi. Despini'de ona 
kahve pişiriyordu. Genç ka
dının etrafı gölgelenmiş göz
lerinin içinde, şimdi yeni bir 
hayat ve zevk ateşi parlıyor 
gibi idı. Pctro ayak üstünde 
kahvesini de içtikten sonra 
genç kadını tekrar kucakladı. 
Kapının arkasında uzun, ateşli, 
haris buselerle bu gecenin 
son zevkini aldılar. 

- Allaha ısmarladık, bana 

dua et Despini! 
- Güle-güle!. İsa ve Mer- ı 

yem yardımcın olsun. Her 
bilirsem o gemiye bineceğim Petro kemerden 

harekc_t e.decd:im. acatl'.5:aT:~!>a1'· -
bir avuç zaman gönlüm seninle beraber 

_,__.,.___,_.._.ı_ ... _r-*-Pmol .!... wr-
ınsın. 10/' 
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- l • - Başı 3 üncü sahifede - " Faruk Nafiz,, in sesi duyul· cevabın bazı ihtirazi kayıtları Tu" k" h · t. F 
R • - Hilal kafir zülf kafir çeşm kafir du. Kendisinin değil, şiirinin r ıye cum urıye ı, ransa 
B.J • h d ,. J!.J b el'aman ihtiva ettiğini söylemekte ve ve Türkiye'nin içinde bulun· 

e:üş<'ZmlT Sa asın a gOTU en U man• Serbeser iklimi hüsnün kô.f iristan sesi: cevabın metni neşredilmeden du
0
0-u IJ'addi şartlan göz önün· 

Genç şairin en güzel par- f 1 

h 
• • • J d 1 ·d • oldu hep.. te sir erde bulunmaktan içti· de bulundurarak ve iki mem· 

eplmlZl ÜŞÜn Ürme l lT Mısram burasında sağ tara· çalarından "Kızıl saçlar,, oku· nap etmektedirler. leketin hayati şartlarına uy· 
alars 
toya zara 

J. 
iye Pazar günü her iki sahada 
ifat birinci ve ikinci takımların li
ula kine devam edildi. Hava çok 
Buıı; güzeldi fakat sahada gene se-

h yirci yoktu. Memleket sporu 
San için çok acıklı olan bu halin 
gör 
tak 
mit 
sa~ 
yaı 

leı 
Fr 
la 
de 
m 
m 

r 

esbap ve avamilini uzun uza· 
dıya anlatmağa lüzum yoktu!'. 

Senelerdenberi sahayı dol· 
duran spor meraklılarımızın 
birdenbire sahayı boykotla 
ayrılmalar1, hakem hataların
dan, kararsız, haksız hareket
lere ve hadiselerden ileri gel· 
mektedir. 

Çok mühim olan bu cihet 
ıslah edilmedikçe, şu veya bu 
sebeptendolayı itimad kazan
mamış hakemlerin sahada 
oyun idare ettikleri görüldüğü 

J müddetçe, bu böyle devam 
l edecektir. Likler başlamadan 
' bütün kulüplere yapılan tebli-
1 ğat hiçbirine ne hakemler, ne 

de kulüpler riayet gösterdiler. 
Birinci takımlar maçları, 

f ikincilerin oyunlarını bile ida
reden aciz hakemler tarafın· 
dan idare edilmektedir. Tek
meler, favuller, her hafta alıp 
yürümekte, tribünden "Vur, 
kır. sesleri ayuka çıkmakta, 
bereket versin ki polis mani 
olmaktadır. ikinci takımlar 
büsbütün ihmal edilmiş vazi· 
yettedir. Birinci takımlarımlZln 
ihtiyat kollarını teşkil eden 
bu çocuklar adeta kendi ha· 
line bırakılmıştır. Pazar günkü 
oyunlar K. S. K. • Burnava 
takımlarımn karşılaşması ile 
başladı. K. S. K. fm birkaç 
oyuncusu gelmemişti. İzmir 

Göztepe 
Kulübü yeni 

-
idare heyetini secti 

~ 

Göztepe spor kulübünün 
yıllık kongresi evvelki gece 
Güzelyalıdaki kulüp binasında 
yapılmıştır. 

Kongre; kulüp başkam İb· 
rahim Ôzdel tarafından açıl· 
mış ve kongre başkanlığına 

Muammer, sekreterliklere de 
Necdet ve Seyfullah seçil;iş· 
lerdir. Yıllık çalışma raporu 
idare heyeti üyesinden Şerif 
tarafından okunmuş ve alkış
larla kabul edilmiştir. 

Hesap encümenine seçilen 
lıhami, Ziya ve Nihad tara· 
fından hesablar incelenerek 
verilen rapor ittifakla kabul 
edilmiş ve seçilen kırk kişilik 
müessis heyeti tarafından yeni 
nizıımnamenin tetkiki karar· 
laştırılmış ve bundan sonra 
yeni idare heyeti seçimine 
geçilmiştir. 

Yapılan tasnif sonunda ku
lüp başkanlığına tekrar gaze· 
teci İbrahim Özde!, asbaşkan· 
lığa Muammer, muhasipliğe 
Nadir, kara sporları kaptanlı· 
ğına Ferid, deniz s;>orları 
kaptanlığına Şerif, genel sek
reterliğe Nihad, haysiyet di
vanın~ avukat Ahmed Şükrü, 
Esnaf ve Ahali bankası idare 
medisi başkanı Hamdi Akyü
rek, Alaiyeli Halim, avukat 
Nuri Fettah ve avukat Murad 
Çınar seçilmişlerdir. 

Yeni heyete başarılar te· 

spor tarihinde güzel sahifeler 
doldurmuş olan Karşıyaka 
kulübünün oyunculannın bu 
alakasızlığı, K. S. K. ı çok 
sevenleri müteessir etmişti. 

Bu oyunda Burnava takımı 
K. S. K. fm noksan fakat 
müsavi kuvveti arzedecek de
recede çıkan takımına karşı 

güzel bir oyun sistemi taki· 
betti. 

Ve bu suretle oyunun bida· 
yetindenberi tesis ettiği nisbl 
hakimiyeti oyun nihayetine 
kadar idame ettiren K. S. K. 
takımını 2-0 yenmiye muvaf· 
fak oldu. Bu maçı AJtınordu 

Buca müsabakası takibetti. 
Buca takımı Altınordu'nun fa. 
ik kuvvetine karşı ancak bir 
devrelik oyun oynıyabildi. 

İkinci devrede Altınordulular 
biri-biri üzerine 4 gol attılar 
ve oyunu 4·0 kazandılar fz
mirspor·Egespor karşılaşması 

hakem Salahiddin 'in güzel 
idaresi altında geçti. Ve oyu· 
nu lzmirspor takımı 4·2 ka
zandı. Günün en son müsaba· 
kası Altay · Demirspor takım· 
ları arasında yapıldı. Ne ça· 
reki oyunun hakemi normal 
bir idare ile oyunu idare ede· 
m~di ve bu suretle maçın 
oyun denecek tarafı da kalma· 
dı. Altay takımı her iki dev· 
rede birer gol attı ve oyunu 
2-0 kazandı. 

Halk sahasında ayni kulüb· 
lerin B takımları karşılaştı. 
Altay • Demirsporu seremoni 
ile İzmirspor·Egesporu 4-0 Al· 
tınordu · Buca'yı Burnava·K.S. 
K. fı mağlub .ettiler. 

Aydın haberleri 
Adliye faaliyeti - Aydm 

adliyesine 1936 da 294 ağır
ceza işi gelmiş ve bunların 

yalnız 34 dü 1937 ye devre· 
dilmiştir. 

Asliye cezaya gelen iş 711 dir. 
484 dava neticelenmiş 227 
dava bu seneye devredilmiştir. 

Sulhcezaya gelen 1392 da· 
vadan 1250 adedi karara bağ
lanmıştır. Yeni seneye devre· 
dilen dava adedi 284 tür. 

Sulh hukuk mahkemesi 756 
iş hakkında karar vermiş ve 
420 dosya bu seneye nakle· 
dilmiştir. 

Müddeiumumilik 1232 mü
racaattan yalnız altısını bu 
seneye bırakmıştır. 

§ Kedi davası - Garip da-
valar bizde de olur; bütün Aydın 
şimdi bir kedi davasile meş· 

guldür. Kedisi kaybolan bir 
davacı, Sulh hukuk mahkeme· 
sine müracaat ederek kedisi· 
nin bulunduğu yerden alın

masını ve yahut 300 lira taz· 
minat hükmedilmesini iste
miştir. 

Mahkemeye arzedilen kedi, 
davacı tarafından reddedil· 
miştir. Şimdi kedisinin evsa
fını taym için çalışılmaktadır! 

§ Spor faaliyeti - Halkevi 
spor şubesile mektepliler lig 
maçları devam etmekte ve ilk 
devresi bitmiştir. 

ilk devrede futbolda Aydın 
ve Nazilli orta okulları bera· 

fın karşı köşesinde köşesinden ônuyor. Paris, 18 (A.A) - Mosko· gun oldugu unu sanarak, Fran· 
nce baygın bir iniltiydi yamaçlar· 

bir ses görledi: dan duyulım, va' dan bildiriliyor: sa'ya bir yardımlaşma tekli-
- Allaaaahl Sonra bir gölge belirmişti kuş uç· İngiltere'nin Moskova sefiri finde bulundu. Ve sandı ki 
Bir de ne bakalım, bizim maz yoldan.. M. Chilstona tevdi olunan büyük harbin Çanakkale' deki 

Ahmed Murad Çınar, ya cuşa Asya'mn titreterek bağrı yanık Sovyet notası M. Litvinof ta· büyük dersi, Türkiye'nin kıy-
gelmiş, ya vecdel.. Mutezile toprağını rafından imza edilmiştir. Nota met ve kudretini kafi derece· 
zümresi içinde maarif müdü· Geliyor baktım uzaktan sökülen bir daktilo ile yazılmış iki sayfa- de göstermiştir. Fransa'nın o 

rümüzle kız muallim mektebi . . . . . . . kağnı. . dan ibarettir. vakit verdiği cevap bu ders-
müdürü Mustafa Rahmi Bala· . . . . • . . . . . . . Nota da: ten ibret almış bir milletin 
ban da var .. Masanın s:ığ ta
rafı da nihayet Nailli Kadım, 
Baki, Fuzuli vesaire ile ervahı 
celbe kalktı. 

Genç bir muallim, [Kaşki .. ] 
Diye başladı okumağa ... Fakat 
imalelerin hakkını: veremyince, 
sağ tarafın bir kutbu ve o 
gencin hocası karşıdan cevab 
verdi: 

- Kaaşki -dedi- okumıyay· 

dm, şiiri perişan eyledin. 
Birdenbire uyanıvermıştik 

sanki .. . Fakat çok sürmedi .. 
Lise muallimlerinden bir dos· 
tumuz, Yahya Kemali açtı. Ne· 
dim ve Naili Kadim okunur 
da Yahya Kemal kalır mı ya? 

Meğer şair Yahya Kemal, 
fzmir'i son ziyaretinde Hisar 
camii altındaki sohbetlerinde 
bizim İzmir edebiyatçılarını 
almış, sürüklemiş .. İşte "Deniz,,i 
okuyorlar .. İşte "Ses,, başladı. 

Masalardan ayni nakarat yükseldi 
- Ruh ol!.. 
Ruh, evet, Nedim'e giden 

ruhi Arkasından muallim Mi· 
tat, Yahya Kemalin bir tahmi· 

sini okudu: 
Hep eski alem eski edeb meşre· 

bimcedir 
Tanburi Rum lihni areb meşre· 

bimcedir 
Simin ten üzre hali zeheb meşrc· 

bimcedir 
Saka. serinü gabgabü leh meşre· 

himcedir 
Ser tabepay basıl hep meşrebim

cedir 
Bu okunurken, asrın "Ley· 

la,, sı kenarda ihmal edHmiş 

genç, hasta bir kız gibi ök
sürüyor, ve uzaktan bir şarkı 
duyuluyordu: 
Dün kahkahalar yükseliyorken 

evinizden 
Bendim geçen ey sevgili sandalla 

denizden .. 

Ne oldu bilmem, birdenbire - -dm ve Nazilli orta mekteple-
rine galip gelmiştir. 

İkinci devre maçlarına Pazar 
günü Nazilli'de Aydın ve Na
zilli orta okulları arasında baş
lanmıştır. Bu vesile ile okul 
talebesile birlikte Aydın'lılar· 

dan birçok spor meraklısı da 
Nazilli'ye gitmiştir. 

Bozdoğan haberleri 
Bozdoğan' da Parti himaye· 

sinde yeni bir avcıhk kulübü 
teşkil edilmiştir. 

§ İlçe adliyesi sorgu hakimi 
Lütfü tekaüde sevk yerine 
mahkeme başkatibi vekaleten 
Halim Takan tayin edilmiştir. 

§ Bozdoğan adliyesirıde 936 
senesi içinde 1415 karar ve
rilmiş ve 937 senesine 348 
dosya devredilmiştir. 

İcra dairesinde de 842 dos
yadan 398 i 1937 senesine 
devrol muştur. 

§ iki üç gündenberi Boz
doğan ve havalisinde fırtına ile 
karı ık bol av mak· 

Anladım ben niye her bir ruha 1 - M. Maiski tarafından cevabı değildi. Bugün Fransız 
tekindir denemez, 4 Kanunuevelde Londra ko- matbuatında bu nıevzu üzerine 

Niye bir kuş gibi her saçta gönül mitesine gönderilmiş olup avdet edilerek bir Frc.nsız· 
dinlenemez, Sovyet Rusya'nın ademi mü· Türk yardımlaşma muahedesi 

• · · · · • · · · dahalenin gönüllü toplamak yapılmasının muvafık olacağı 
· · · · · · · · · · · işine de teşmil etmek tasav· 

Saatler ilerliyordu. Nedim, vurunda bulunduğuna dair olan mütaleasında bulunuyor. Fakat 
sahneyi kimseye bırakamıyor- mektubundan. o zamandanberi iki memleke-
du. Ara-sıra onu başka bir 2 _ Sovyet Rusy:ı tarafın· tin ve dünyanın değişen şart· 
ruh istihlaf etse bile derhal dan 29 Kanunuevelde verilen ları, bu teklifin hararet ve 
ahenkdar, rakkas şiirleri, es- ve evelki muvafakatını teyit isabeti üzerinde çok tesir yap· 

pirileri ile süzülüb tekrar ge· eden ve fili bir kontrol vdcu· mıştır. 
liyor ve birşey söyleyib gidi- da getirilmesi için mümkün Ufak-tefek değişmeleri bir tarafa 
yordu. olduğu kadar yakın bir tarih bırakıyorum. Bu teklif yapıl· 

Dışarıda soğuk vardı .. Gü. tesbit edilmesi arzusunda bu· dığı gün Türkiye beynelmilel 
zel bir rüya gecesinden haya- lunduğunu bildiren memoran· ve açık bir yolla, ikiye bö-
ta ve sokağa döndüğüm va- dumundan bahsedilmektedir. lünmüştü; bugünkü Türkiye 
kit, sanki karanlıkta Nedim Bundan sonra notada Lon- Montrö'denberi yekpare bir 
hala önüm sıra yürüyor ve dra komitesine iştirak eden bütünlüktür. Kezalik bu teklif 

bütün devletler mümessilleri F k ta Karşıyaka'ya doğru bir yapıldığı gün ransa, ha , 
asilerin kontrol prensibine mu- d 1 b k 1 f . Sadabad açılıyordu.. a a et, aş a arının men aatı 
vafakat etmelerini beklemek· 

Fakat biraz ileride sert bir 1 · ve keza, kendi imzası için 
sizin spanya'ya yapılması muh- h k 1 h k 

poyraz rüzgarı çahremi avuçla- da a o ay are ete g l çer 
temel gönüllü sevkiyatmı kon· 

rının içine almış anladım kı·, la" le l 1 1 sanılıyor ve buna inanılıyordu; tro etmeğe memur ey eme e-
devrinde değil, yirminci asır- rinin Sovyet'lerce arzu edil- fakat Fransa vaftiz babalığını 
dayım. mekte olduğu beyan olunmak- yaptığı Milletle"" cemiyetini 

NOT - Bu güzel geceyi tadır. Habeş harbı münasebetile da· 
tertib eden Kültür lisesi drek· Sovyet hükumeti Londra ha, Laval'in elile iflasa sürük-
törü Haydar'la müdür mua- komitesi azasından her hangi ledi ve bu inc..nı çok kırdı. 
vini arkadaşı Ali Riza'yı ve biri tarafından tek cihetli ola- Bundan Laval'i mes'ul tutmak 
arkadaşlarını kutlularını .. Eser· rak ittihaz edilecek tedbirle- ve Fransa'yı tebrie etmek doğ· 
)erinin muvaffakıyetini de di- rin aranılan gayeye erişme· ru değildir. Laval Fransız mil· 
lerim. Bu muvaffakıyet, İzmir mekle kalmıyarak dığer ta- letinin içinde bulunduğu şart· 
jçin de bir bahtiyarlık ola- raftan taahhüde girişmemesi lara uymak zaruretini duyan 
caktır. O. R. Gökçe halinde asilerin emellerine hiz· bir adamdır. 

Çin' de yeni bir 
Diktatör türedi .. 

- Başı 1 inci sayfada -
(Sanji.) hav:ılisiocle kendisjni dikta
tör ilan etmiş ve Nankin hükı1· 

metine bir ültimatom vererek, şim
diye kadar maa ş almıyan Çin as. 
kerlerine derhal istihkaklarının ve. 
rilmesini ve komünistlerin mutlak 
sureue bir parti olarak kabul edil. 
melerioi istemektedir. 

Nankin hükumeti, bu komedi 
üzerine mütarekeyi bozmuş (Si
yanfo) şehrine karşı ba~lıyan taar
ruza devam edilmesini emreyle· 
miştir. 

Belçika'da yakacak kıthğı 
Brüksel, 17 (A.A) - Der· 

nier Or gazttesi, hükumetin 
yakacak kıtlığından dolayı 
yabancı kömürü ithaline karşı 
konulmuş olan bütün tahdidatı 
kaldırmağa karar verdiğini 
bildiriyor. 
lngiliz hava teşkiUUçıları 

Berlin, 18 (A.A) - İngiliz 
hava kuvvetlerine mensub za· 
bitlerden mürekkep bir heyet 
bugün Staaken'e gitmiştir. 
Orada birkaç gün kalacaktır. 
Bu İngiliz hava teşkilat aza· 
smm Almanya havacılığına 
yaptığı ilk ziyarettir. 

met edilmiş olacağı ehemmiyet 
kaydedilmektedir. 

Asilerin ~imdiye kadar kon· 
trol prensibine muvafakatlarmı 
bildirmemiş olmaları ve onlara 
yardım eden hükumetlerin gö· 
nüllü diye tavsif ettikleri as· 
keri kuvvetlerin İspanya'ya 
gönderilmesinin kontrolü hak
kında sarih ve açık bir cevap 
vermemiş bulunmaları hesaba 
kcıtılacak olursa bu gibi ted
birlerin bilhassa mevsimsiz 
olacağı meydana çıkar. 

Dahiliye Vekili 
Ankara'ya döndü .. 

İstanbul, 18 (Hususi muha· 
birimizden) - Burada bulun· 
makta olan Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya; bugün Ankara'ya 
hareket etmiştir. 

Kont Ciyano 
Londra ve Ame
rika' ya gidecek mi? 

Roma 17 (Radyo) - Kont 
Ciyano'nun yakında Londraya 
ve Amerika Birleşik devlet· 
lerine gideceği hakkındaki ha· 
herler burada salahiyettar ma
hafilce yalanlanmaktadır. 

Seydiköy belediyesinden: 
Belediye tarafından yaptırılacak fenni mezbehanın 28 /1/ 937 

gününe tesadüf eden perşembe günü encümen huzurunda açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

Talip olanların 249 No. h kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde yazılı evraklarile birlikte Seydiköy belediye riyasetine 
müracaatları. 

Keşifname ve projesini görmek istiyenlerin mezkur belediye 

Kezalik bu teklif yapıldık-

tan sonradtr ki Fransa, Rusya
F ransa muahedesine karşı so· 
ğukluklar gösterdi ve bilhassa 
son Japonya hadiseleri müna· 
sebetile bu muahedenin şumu
lünü tahdid eden bir taraflı 
tefsirlerde bulunmak suretile, 
kendi hayati menfaatlerinin 
bahis konusu olmadığı her
hangi bir yerde başkaları için 
harekete geçmek ve kan dök· 
mek istidadında bulunmadığım 
gösterdi. 

Onun için Paris gazetelerinde 
son günlerde sık sık çıkan, 
Türkiye'nin Fransa'ya bir yar
dımlaşma teklifinde bulunmuş 
olduğu haberine, evet diyoruz 
ve derhal ilave ediyoruz, fa
kat... O vakittenberi Çanak
kale boğazından ne sular ak· 
madıl.. MEBUS 

OORSA 
Üzüm sahşları 

Çu. Alıcı K. S. 
174 İnhisar ida. 10 75 
174 Jiro ve şiire. 12 50 
74 H. Alyoti 14 50 
94 K. Taner 14 25 
59 J. Tara. mah. 14 
28 Y. 1. Talat 13 50 
26 Ü. kurumu 20 
10 Kaptan Ha. 13 

644 
391767 
392411 

Zahire satışları 

K. S. 
12 
18 
16 50 
14 50 
18 
20 
20 
14 50 



.. Sayfa 7 ______ ma _______________ ANAOOLU --------------~~~~~~~ 
Manisa BağcılarBankası mu- Tire'de senenin büyük deve 
rakabe heyeti tarafmdan fev- güreşi; . 
kalade toplantıya davet 24/ lkincikanun/937 pazar günü Tire Spor ~eydanında h~-

. • sılatı: Tire'de yeniden kurulacak orta mektep ınşaatına .ta~sıs 
.. M~nıı_a bağcılar bankası hissedarları 10/12/936 tarihinde edilmiş olan büyük deve güresi yapılacaktır. Güreşe ıştırak 
ıkıncı defa olarak fevkalade toplantıya davet edilmiş idi. işbu edecek develerden başa (50) lira ortaya (30) lira ayağa (20) 

~~antı lz_mirdc m~n~eşir Ana??Iu ve 'X e.~i As.ır gazeteleri le lira mükafat verilecektir. Deveci ve devele~in. Tire' de . bulun-
k e~er. gun fasıla ıkışer defa ılan ve butun hıssedarlarımız, dukları müddetçe istirahatları temin edilmıştır. Emsalıne çok 
b enj'Ierın7 ~y~ı ayrı davetiyeler gönderilmek suretile de ha- faik bir surette tertip edilmis bu güreşi halk şimdiden sabır· 
ker ar edıldığı halde o gün toplantıya iştirak edenler ticaret 1 ki b "yük bir alaka ile beklemektedir. 19 21 

an unun 386 ıncı ve esas niza mnamemizin muaddel ellinci _:s::ız::.:.:ı ::a~v:..:e:....:.:u:::.:.:__: ________________ _ 

maddelerine göre nisabı. doıdurmadıkıarından işbu fevkalsde Ziraat Vekaletinden 
toplantı 8/2/937 tarihine rastlıyan pazartesi gününe bırakıl- l l k"kı·· 
mışt O Erenko"yVilayete baX.lı fidanlıgw ında yetiştiri en aşı ı o u ır. gün saat 11 de bütün hissedarlarımızın Manisa ti· 0 

caret VP. zahire borsası civarında hazırlanan daireye gelmeleri Amerika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşısız kökle· 
veyahut t fi d b ' k'l rı'n beheri on paradan ve İstanbul Ziraat mektebi ve Manisa . . ara arın an ır ve ı gönerilmek suretile toplantıya 
lŞtırakleri ilan olunur. Amerika asma fidanlarında yetiştirilen a~ısız köklü Amerika 

R • •• asına fidanlarının beheri onar paradan fidanlıklarda satılmak· 
uznameı muzakerat tadır. isteklilerin doğrudan doğruya adı geçen müessese mü· 

1 
- Murakabe heyeti raporunun okunması. dürlüklerine müracaatları ilan olunur. 17 19 148 

~ - Heyeti idare intihabı. fzmı•r 1•11• daı•m"ı encümeninden:, - Banka nizamnamesinin bankalar kanununa uymıyan 
. maddelerinin tadili ve 71 inci maddenin ilgası . Aç.ık · eksiltmeye konulan iş: Eşref paşa hastanesi ameliyatha· 

t Tıcaret kanununun 386 ıncı maddesi mucibince işbu üçüncü ne pavyon vesair tamir ve in· 
. o~lantıda nisabı ekseriyet hasıl olmadığı taktirde ruznamenin şaat. 
ıkınci m dd · · ·· k · k l k 
.. a esının muza eresı başka bir toplantıya bıra ı ma Keşif bedeli: ( 1947) lira 41 kuruş. 
~~;~ti~.u toplantı aşağıdaki mevadın müzakeresine hasredi · Bu işe ait şartnameler ve ev: 

1 M rak aşağıda gösterilmiştir: - urakabe heyeti raporunun okunması. 2 
- Heyeti idare intihabı. 28-K. evvel· 1936 

A 
B 
E 

Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Bayındırlık işleri 

Manisa bağcılar bankası 

19 
Murakip Murakip 

Fevzi Lütfi Muammer 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

z k. . ~ otoğraflarınızı bizde çıkartınız 
ev ınızı okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

~ 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 
k~rıkkale'de yapılak inşaat· 

f bK~ıf bedeli 37820 lira olan yukarda yazılı inşaat Askeri 

9a rı al~r. umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 3 şubat 3? tarıhınde çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
d~ılecek.ti.r. Şart;nam.c 1 lira 90 kuruş mukabilinde ~omisyon· 

n. ~erılır. Talıplerın muvakkat teminat olan 2836 lıra 50 ku-
~uşu. havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 

2 omısyon~ vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 
t v~ 3~cu maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saat-

_., a 0mısyona müracaatları. 17 19 21 23 119 

Devlet Demiryollarından : 
. ~ş~ğıda cins miktarı ve muhammen bedeli yazılı çuval 

a mır ıplıkl · · 
Ç era numunesıne uygun ve şartnamesine tevfikan 27/1/937 
arşamba .. .. 6 · 

b. gunu saat 1 da lzmir - Alsancak'ta 8 inci işletme 
ınasında 1 l t k · 
1 ş e me omısyonunda açık eksiltme suretile satın 

a ınacaktır 1 t kl'l · 106 ı · · s e ı erın 88 kuruş muvakkat teminat verme· erı ve aran 1 'kal l . . 
d ı an vesı ar a ışe gırmiye kanuni manileri bulun· ma ığına d . b 

1 • ~ır eyannamelerle muayyen vakitte komisyona mü· 
racaat erı lazımdır. 

ko~?lik numuneleri komisyonda görülebilir. Ve şartnameler de 
ısyondan parasız alınır. 

Çuval tamiri için 500 k'l k ' . l'w. . 
1000 kil . . . 1 o ma ıne ıp ıgı kılosu 125 kuruş ve 

-
0 çuvaldız ıplığı Sicim kilosu 80 kuruş. 14 19 108 

lzmir ili daimi encümeninden• 
Kapalı eksiltme e k l . ' 

Y onu an ış: Çatal - Bayındır yolunun 0+000 

4 + 300 kilomctre(eri arasında 
kaldırım yapısı. Keşif bedeli 

Bu işe •t 81 şartnameler ve 
evrak aşağıda gösterilmiştir 

(13372) lira 80 kuruş 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri 

şartnamesi. 

genel 

D - Fenni şartname 
istekliler bu şart a C - Keşif ve Proje grafik 

n mc ve evrakı i . A k l b 1 
yındırlık dircktörlüklerinde .. - ~mır - n ara . stan u 
Eksiltmenin yapılacağı yer ~orup ınceleyebilirler. 

ba-

tarih, gün ve saati 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
Rereken belgeler 

15 şubat 937 pazartesi saat 11 
de lzmir ili daimi encümeninde 
(1003) lira 

Bayındırlık bakanlığından 937 
yılı için alınmış müteahhitlik bel· 

Tekl'f 1 gesi ile ticaret odası belgesi ı name er 3 .. .. dd · 
line kadar 1 . . . unc~ ~a ~de yazılı saatten bir saat evvc-

zmır ılı ~aımı encumeni başkanlığına makbuz mu· 

genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
C _ Keşif ve proje · grafik 

direktörlüğünde görüp ince· istekliler bu evrakı bayındırlık 
leyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer: 
tarih gün ve saati 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

169 

15-şubat-937 pazartesi saat 11 
de İl daimi encümeninde. 
147 liradır. 

937 takvim yılı için · Bayındır
lık direktörlüğünden alınmış 
müteahhitlik belgesi. 

Izmir ili daimi encümeninden: 
Açık Eksiltmeye konulan iş: Eşrefpaşa hastanesi aıneliyatha-

Keşif bedeli 
Bu işe ait şartnameler ve 
evrak aşağıda gösterilmiştir : 

ne yapısı. 
(1939) lira 71 kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname 
C - Keşif Proje 

genel 

İstekliler bu evrakı 
leye bilirler. 

bayındırlık direktörlüğünde görüp ince-

Eksiltmenin yapılacağı yer 
yer, tarih, gün, saati 15 şubat 937 pazartesi saat 11 

de il daimi encümeninde. 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

(146) lira. 

937 takvim yılı için bayındır· 
lık direktörlüğünden alınmış mü· 
teahhitlik belgesi. 107 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müs. Mv. Sa. Al. Komisyonundan: 

1 - Altı adet muhtelif tezgah pazarlıkla eksilt~iye ko~muştur 
2 _ Tahmin edilen bedeli 18000 lira olup ılk temınat pa-

rası 1350 liradır. . 
3 _ ihalesi 1 Şubat 937 Pazartesi günü saat 14 tedır. 
4 _ Evsaf ve şeraiti M. ~· V. Satın Alma Komisyonunda 

görülebilir. .. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı .ka.nunu.n 2 ve ~ ncu 

maddelerinde istenilen belgelerle bırJıkte ıhale gun ve 
saatinden bir saat evel M. M. V. Satın Alma Ko
misyonunda hazır bulunmaları. 14 19 24 29 100 

İzmir Müslehkem mevki satın alma komisyonunda~: 
ı - Üçüncü tayyare alay ihtiyacı için yalnız bezı alay t~

rafından verilmek şartile "1800 : 2100" takım erat ıç 
çamaşırı pazarlıkla diktirilecektir. .. 

2 _ İhalesi 22 / 1/ 937 cuma günü saat 14 tc Mustahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
Mecmu tutarı 241 lira 50 kuruş, muvakkat tem matı 3 
18 lira 11 kuruştur. . 

4 -- Nümune ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komısyo
nunda görülebilir. 

5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Üncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat 
makbuzlarını ihale saatnden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 19 21 166 

"Düzeltme,, Gazetemizin 17 İkinci Kanun 937 tarihli ve 
7121 numaralı nüshasının 7 inci sahifesi son sütunlarında 
çıkan Müstahkem mevki satın alma komisyonunun 238,300 
metre Patiska ilanında muvakkat teminatın ( 8637 lira 30 ku· 
ruş) olarak yazılacağı yerde bunun (8537 lira 30 kuruş) olarak 

b'h ol n • 

Bağ levazımı ara
yanlara miljde 
Şubat ayı zarfında gelecek kafi 

derecede Amerikan malı göztaş. 
larımız vaı dır. Bağcılara kolay
lık olnıak üzere elıven h~r tiatla 
piya~aya arzedec()ği mclc>n alaka
' 1ar1ar111 a '·e 1 e ederek a 141a11 ın a-

• 

ınaları ıneııfaatleri iktiza. ınd 11 

A h ın f l I< ad ı o~ 1 u 

Urla icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya 

çe\: rilecek gayrı menkulün ne 
olduğu: 

1 - Urla Pınar dere mev
kiinde tarla ve derununda 191 
sak zeytin eşcarı hududu, şar· 
kan cebel ve metrüke tarlası 
garben cebel fondal.k, şima-
len eski Özbek yolu ve met
rüke tarlası çakır oğlu veresesi 
tarlası cenuben cebel ile mah· 
dut olup heyeti umumiyesi 
350 lira kıymetindedir. 

2 - Pınardere mevkiinde 
şarkan Emin Fikri zey,tinliği 
garben cebel ve dere ve Mor-
doğa Jako zeytinliği şimalen 
cebel cenuben Özbek yolu ile 
mahdut heyeti umumiyesi 150 
lira kıymetinde tarla ve içinde 
yetmiş sak zeytin eşcarı. 

3 - Torasan tarla mevki
inde şarkan Kazımpaşa zeytin
liği ve cebel garben Özbek· 
ten kahveci oğlu Ahmed bağı 
ve tarlası ve yol şi.malen kıs

men Kazımpaşa zeytinliği ve 
cebel cenuben cebel ve kah· 
veci ·oğlu Ahmet tarlası ile 
mahdut ve heyeti umumiyesi 
400 lira kıymetinde tarla ve 
derununda 397 sak zeytin eş
carı 

4 - Keklik tepe mevkiinde 
şarkan Ahmed ve Süleyman 
bağları, garben lsmail zeytin· 
liği ve cebel şimalen yol ve 
İsmail zeytinliği cenuben met
ruke zeytinliği ve tarla ile 
mahdut heyeti umumiyesi 300 
lira kıymetinde tarla ve deru· 
nunda 121 sak zeytin eşcarı 

5 - Pınarderesi mevkiinde 
şarkan binbaşı Şevket bağı 
ve zetinliği garben cebel şima· 
len eski Özbek yolu cenuben 
cebelie mahdut ve heyeti umu· 
ıniyesi 300 lira kıymetinde 
tarla ve derununda 131 sak 
zeytin eşcarı 

Açık artırma suretile satılı
ğa çıkarıldı. Birinci artırması 
24·2·937 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 11 raddele
rinde dairemizde icra edile
cektir. Bu artırmada yüzde 
yetmiş beşi nisbetinde bedel 
verildiği surette en çok artı
rana ihale edilecek aksi halde 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile ikinci artırması 
11-3-937 tarihine müsadif Per
şembe günü saat 11 raddele
rinde yine dairemizde icra 
edilecektir. Bu artırmada en 
çok bedel verenin üzerine 
ihalesi icra kılınacaktır. 
Şaartname 19-1-937 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. Bu gayri menku
lat üzerinde her hangi bir şe-
kilde hak talebinde bulunanlar 
ellerindeki resmi vesaiki ile 
birlikte yirmi gün içinde dai-
remize miiracaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicil
lince malum olmadıkça hariç 
kalacaklardır. Sata 

iledir. Yüzde iki buçuk della· 
liye ve tapu harcı müşteriye 
aitttir. Artırmaya girmek isti
yenler şartnamnyi okumuş ve 
lüzumlu malumatı almış ve 
üunları kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Daha fazla 
malumat almak hfyenler dai
remize ve münadiye müracaat
ları lüzumu ilan olunur. Dosya 
numarası 1937/ 400 165 

MMtg 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 
.. JEll .............. ı ...... 

lzmir belediyeainden 
1 - Senelik kirası yetmiş 

lira bedeli muhammenli üçüncü 
Kahramanlarda Selanik soka-

ğında 28 sayılı bahçe ve ku
lenin bir senelik kirası başka-

tiplikteki şartname veçhile 
2-2-1937 salı günü saat onal-

tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için beş lira-

lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

2 - Senelik kirası 45 lira 
bedeli muhammenli Damlacık 
caddesinde hastane karşısında 
4/ 1 sayılı deponun bir senelik 
kirası başkatiplikteki şartname 

veçhile 2-2-1937 salı günü sa· 
at onaltıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
üçbuçuk liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz lira 
bedeli muhammenli mezarlık 
başında 2/ 1 sayılı barakanın 
bir senelik kirası başkatiplik
teki şartname veçhile 2-2-1937 
salı srünü saat or.altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için ycdiyüz elli kuruş
luk muvakkat ieminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

4 - Havagazı fabrikası 
için başkatiplikteki şartname 
ve ilişiği cedvelde cins ve mik
tarı otuzaltı kalemde yazılı 
deve boynu, T. nipli, dirsek 
ve saire alınacaktır. Açık ek
siltme ile ihalesi 29-1-1937 
cuma günü saat 

0

onaltıdadır. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
dörlyüz doksan bir lira dok
sanbeş kuruştur. İştirak için 
otuzyedi liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge· 
linir. 14 19 22 26 117 

11-12-936 Tarihli ve 3078 
sayılı Tuz kanunu belediye
deki ilin tahtasına asıldı bi-
linsin. 167 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NERLANDA,S 
KUMPANYASI 

S/S "SANTURNUS,, va· 
puru elyevm limanımızda olup 
16111937 tarihine kadar AMS· 
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacakbr. 

S/S 11TIBERIUS,. vapuru 
14111931 doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlanjiçin 
yükleyecektir. 

SiS "UL YSSES,, vapuru 
22/1/937 tarihine doğru ;. bek· 
lenmekte olup yükünü tahiY..
yeden sonra BURGAZ, VAR· 
NA ve KÖSTENCE _için yük 
alacaktır. --:-
SVENSKAjORIENT LINIEN 

KUMPANYASINA 
MiS "ERLAND,, motörü 

21 lkincikanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve ISKANAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA ,POLSKA 
KUMPAYASl 

S/S "LEHiSTAN,, vapuru 
16/1/937 tarihine doğru AN· 
VERS, DANTZIG ve GDY
NIA limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITiME 
ROUMAIN 

S/S • ALBA JULIA,, va· 
puru elyevm limanımızda olup 
18/1/937 ye kadar PiRE, MAL· 
TA ve MARSIL YA limanları ı 
için yük ve yolcu kabul eder. 

'·SUÇEA VA,, vapuru 27 /1 
937 tarihinde beklenmekte 
olup PiRE, MALTA, MAR· 
SiL YA limanları için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

ikinci kordonda FRA TEL
Li SPERKO vapuru acenta-
lığına müracaat edilmesi rica 
elunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 ............ .._ ........ 

... 

Jlır 

; 
j 

0/040 

lktısad etmek istiyen· 
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
'' D '' . Lambalannı heryerde 

aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telefonn Evi 

YfltN«A 
4llillılır "":"("~ 

Kuruf o 11 ur' · 
~ 

- c 

w. F. H. VAN- ·0~1i·v-irİllellll!V~E!'l'Ş-ür·e·k·a·s·ı -,·,u·M_D_A·L·,·, ·u·m-u.-·T-ER·o·A·M·.·H·A-MBliRG ve 

Der ZEE & CO. Limited mi Deniz Acenta. ~~c~~~~ limanları için yük 

V. N. Vapur Acentası lıg"' ı Ltd. PHELPS LINE 
Birinci kordon Rees binası 

DEurscHEı LıEVAN- Teı. 2443 Hellenic Lines PHELPsN~~~io~Kco ıNc. 
TE L N E LONDRA HATTI "İDEF JORD,, vapuru 15 

G. m. b. H. "LESBİAN" vapuru ikinci Lı·mı·ted bb 
"AKKA,, vapuru 13 son kanun iptidasında LONDRA şu atta beklenilmekte NEY· 

kanunda HAMBURG ve AN- ve HOLL'den gdip yük çıka· "GERMANlA,, vapuru 13 YORK limanı için yük ala· 
· caktır. VERS'ten gelerek yük çıkara· rıp ayni zamanda LONDRA ikinci kanunda beklenilmekte 

coktır. ve HULL için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG Vapurların isimleri, gelme 
"ANDROS,, vapuru 20 son "GRODNO., vapuru 15 ve ANVERS limanları için tarihleri ve navlun tarifeleri 

kanunda beklenilmektedir. 23 ikinci kanunda LONDRA, yük alacaktır. hakkında bir taahhüde girişi-
son kanuna kadar ROTTER- HULL ve ANVERS'ten gelip "HOLLANDlA,, vapuru 20 lemcz. 
DAM, HAMBURG ve BRE- yük çıkaracak ve ayni zaman· J Birinci kordonda ''UMDAL., 

kinci kanunda beklenilmekte U 1 · CEN 
MEN için yük kabul eder. da LONDRA ve HULL için UM Mı DENIZ A TA-ROTTERDAM, HAMBURG v 

AMERiKAN EXPORT LİNES yük alacaktır. ve ANVERS limanları için LiGi LTD. vapuru acenta lı· 
THE EXPORT STEAMSHIP 

LIVERPOOL HATTI k 
1 1 ğına müracaat edilmesi rica 

"ALGERİAN,, vapuru 10 yü a acax:hr. olunur. 
CORPORATİON ikinci kanunda gelip LİVt.R- "HELLAS,, vapuru 23 ikinci Riz binasında No. 166 

EAMOOR" vapuru 17 ikin· POOL ve SWANSEA'dan kanunda beklenilmekte ROT- Tt-lefon : 3171 
ci kanunda beklenilmektedir. yük çıkaracaktır. llllllllllllllllllllllll lllllıı. 
NEV-YORK için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardaki de· _ 

"EXTAVIA,, vapuru ayın ğişikliklerden ~centa mes'u· -
sonunda beklenilmektedir. livet kabul etmez. -
NEV-YORK içın yükleyecektir --lllllil-m:1111111!--IDD- = kabul eder. -
"EXMINSTER,, vapuru ikinci SERViCE NARITiME ROU. -
kanun sonunda beklenilmek· MAfN BUGAREST -
tedir. NEV-YORK için yük- "DURSOTOR,, vapuru 16 _ 
leyecektir. ikinci kanunda KÖSTENCE = 

PiRE AKTARMASI SEY- için yük kabul eder. _ Da~mahoııe i~tıı~yonu k:ır~mndnki Dibek ııok:ık başında 30 P:ıyılı _ 
RÜ SEFERLERi = ev \'C muoycnehanesiıııle sahoh ~:ıat 8 den :ıkşam saat 6 ya _ 

"EXCAMBION,, vapuru 15 DEN NORSKE MİDEL- - :kadar ııu,ıulorını kabul eder 

ikinci kanunda PİRE' den BOS HAVSLİNJE OSLO -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 47 7 5 lllllllli 

J ıl !I ili 1il1111111111111111111 tor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) 

TON ve NENYORK'a hare· "BANADEROS,, vapuru 16 -
ket edecektir. ikinci kanunda beklenilmek· 

"EXCHORDA,, vapuru 29 tedir. PiRE, İSKENDERİYE, SJH AT BALIKY AGf 
ikinci kanunda PiRE-den BuS DİYEP ve NORVEÇ liman-
TON ve NEV-YORK'a hare- lan için yükleyecektir. 
ket edecektir. Vapurların isimleri gelme 
ARMEME_N_T_H-. -.SCHULDT tarihleri ve navlun tarifeleri 

HAMBURG bakında bir taahhüde girişi· 

Norveçya balıkyuğlıırının en hali iılir. Şerbet gibi i~ilir, 2 defa süzülmilştı. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhlıat Eczanesi 
Başılurak Bii) ük Salep~ioğlu hanı kıırşıııında 

. : ;;··-~-- . .. . . ·.'~ .·. ·. ~· ' ' ,• . . . . ' . -

kıflar direktörlüğün· • z ır 

den: 40 

1 - İzmir' de Mezarlıkbaşı'nda vakıf arsa üzerine yaptırı· 
lacak 5145 lira 94 kuruş bedeli keşifli gazino binası 
inşaatı 5 /1/ 937 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle açık eksiltmeye kon uştur. 

2 - lhale!.İ 25/1/937 pazartesi günü saat 15 te lzmir vakıflar 
direktörlüğü binasında direktörlük odasında toplanaca1 
komisyon önünde yapılacaktır. 

3 - Bu İşe aid inşaat ve eksiltme şartnamesini istekliler 
hergün vakıflar direktörlüğü muhasebesinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur. Ek· 
siltmeye gireceklerin teminat makbuzunu, banka mek· 
tubunu Ticaret odasında muk"ayyet olduklarına ve 

onbin lira lık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirdiğine 
dair vesaiki komisyona ibraz etmeleri mecburidir. 6-10-14·19 

Yıl aşı Münasebet·ıe 
Büyük Tenzi at 

Hama üs em 
Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade ediniz 
Hamza Rüstem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 -izmir Memleket Hastanesi 

Baştabibliğinden; 
1 - Şofaj trasformatörleri 3 adet K. N. 51811-6 
2 - Rasistans reğlaple 3 ,, 
3 - Voltmetre 1 ,, 
4 - Kenctron tip V. 150/502 4 " 670625 
S - Tuto haubc P. Dianostik için vantilatörlü 

6 metre tuto kablo ve hava hortumu ile 
ve lokolisötörleri ile beraber 2 adet 531054 

6 - Simenı doğlas grossirpen röhre 1 Stricbfo 620071 
Küslü tip Org 130 G. 6 KV. 

7 - Doğlas 10 KV. 
8 - Bunlar haricinde montaj için icab eden her türlü mal

ıemc. 

9 - Ekran ranfö1atör 30 X 40 2 çift 
,, ,, 24X30 2 ,, 

" " 18 x 24 1 " 
10 - Filim çerçivcsi 30X40 24X40 18X24 altıfar adet 
11 - Şase 40 X 40 renfasatörleri ile beraber 2 adet 

lımir Memleket hastaneıinin 3400 lira kıymeti muhamme· 
neli ve yukarda müfredatı yazılı Simc.ns ve buna muadil fab· 
rikaların röııtgen cıhazı satın alınacağından 10/ 1/1937 tari· 
hinden 25/1/1937 tarihine kadar 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeğe çıkarılmıştır. istekli olanların şartnameyi görmek üzere 
hergün Memleket hastanesi baştabipliğine ve eksiltmeye işti· 
rak etmek için de yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı mu· 
vakkate olan 255 liralık muteber bir banka mektubu ve ban-
ka makbuzu veya istikrazı dahili ile 25/ 1 / 1937 tarihine rast
lıyan pazartesi günün saat 9 dan 12 ye kadar Vılayet daimi 
encümenine müracaatları ilan olunur. 10 14 19 23 

Mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 "TROYBURG,, vapuru 28 lemez. Telefon No. 2007 2008 

ikinci kanunda beklenilmek· 
tedir.· ROTTERDAM, HAM
IURG Ye iRi.MiN için yük 

.................... a.....Im .......................................... ..-ı 

Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


