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Spor 

Kulüplerinin tahdidi Partice 
kararlaştırılmıştır 

Italyan Matbuatı Zaferimizi All{ışlıyor 
r üyük a a 3f r·, b .. n yurdum zun he ta 

rafında muazzam tezahüratla kutlulanıyor 
Atatürk' e arzı tazimat için Anka- RadekM~~

0

a;~~~lnikof 
ra' dan bir heyet lstanbul' a gidiyor idamdan ~urtuldular 
F h .. k • · H · · el 1i" k F el l ~ l. k Suclulardan ondört kişinin idam-

ransa u umetı, atay ışın e ur - ransız ost uguna ayı · /arına karar verilmiştir 
bir surette çalışmadığından Ankara sefirini değiştiriyor 

_D_ü_n_y; Sulhu 1 
tay zafcrj, yano (bugün) muazzam 
ş~nliklerle kutlulanacaktır. İstanbul 
halkı, Lü)ük Lir sevinç iı;indedir. 

Yurdun her tarafmdan büyük şef 
Atatiirk'e binlerce minnet ve teb
rik telgraf lan geliyor. 

iki güa cHcl Almaayn ile 
ltalya'nın İngiliz notasına verdik
leri meali ıuüştl'rek cm·nhtıın hııb

sederken gerek Lu cevıılılıırın ve 
gcrekee Londra'dan hareketi günü 
İagiliz lıııriciye ııanrı Lonl :Etlen 
tarııfmdan iradedilen nutkun A•;
rup:ı umumi vaziycıiudc nisbi Lir 
saliiha yol açtığıııa i~:uet etmiştim ... 

Bir taraftan Hatay mes'clc~i

nin Tiirk • Fransız dostluğunu ih
lal etmeksizin ve hatt:i daha geniş 
bir çcrçi\'e dahilinde hu dostluğu 
perçinleyerek halledilmesi, diğer 
taraftan geçen Temmuzdanbcri si
yaset adamlannm gözfine bir di
ken gibi batmaktan h:ili kalmıyan 

Danzig koridoru işinin i)i-kötü bir 
pamuk ipliğine hıığlanması lm sa· 
lalı nisbetini biraz daha çogalttığı 
gibi nihayet bu ayın 2-4 ünde 
( Liyon ) da Fransız başvekili Le· 
on Blum tarafınclan iracledilen nu· 
tuk da VUİ) ete bir kat daha vuzuh 
vermekten geri kalmadı. 

Alman'lann (Yena) mağlı1biye· 
tiudcııberi Avrupa'nın en hassas 
noktası Fransa ile Almnnya'mn 
münasebetleri mes'elesidir. Ozaman 

dan bugüne kadar Avrupa'nın siyasi 
tarihini burada icmale hacet kal· 
makSJzın da iddia etmek mümkün
dür ki çağdaş tle\'irlerde yııpılmı~, 

yapılmakta ve yapılacak olan bü· 
tün eiyasi kombinezonlann mihve• 
rini bu iki hükt1metin münasebeti 
te§kil etmiştir ve hlila da edecek· 
tir. Avrupa hakikatte, ayni ırkın 

iki muhtelif iklimdeki tezahürün
den başka lıirşcy olmıyan bu iki 
milletin arasını bulacak, araların· 
daki kinleri izale edecek olursa 
dünya yüzü oldukça uzun hir müd
det harh gailesinden uzak kalacak, 
ve kimbilir belki de • ancak bu 
sayede • beşeriyetin en büyük ide· 
allerindcn biri olan terki teslihatı 

tahakkuk ettirmek mümkün ola· 
cnktır. 

Bu noktanın tafsiline kalkış· 

rnak son zamanların siyas.i tıırilıini 

yazmak demektir ki böyle bir id
dia benden çok uzaktır: Bugün 
için ortada birtakım hadiseler, va· 
kıalar vardır ki onları sadece tes
hit etmek bugünün vaziyetini müm
kün mertebe hakikate yakın bir 
Şf'kilde kavrayabilmek için kafi
dir. Dize llizım olan ela budur. 

Umumi harbın neticesi Frao~a 
ile Almanya arasındaki kunet mu· 
'Vazcnesiııi Almanya aleyhine olıı

rok bozmuştu. Kiıu ne elerse dc
l!İo A\'Tupa'daki huzursuzluğun ve 
Lillıassa emniyetsizliğin Lence baş· 
lıca sebebi işte bu muvazenesiz· 
liktir. 

Hitler'in iktidar mevldine gel· 
nıesi '\e Almanya'yı birer birer 
Versay ?.İncirlerinden kurtarması 
ya\'d~ yavaş bu kuvvet muvazene· 
sinin yeniden teessüs etmesine yar· 
dını etmiştir. 

Bugün artık Almanya hiçbir 
noktadan komşusu Fronsa'ılan geri 
dePJdir. Veraay muahedesinin aç. 

Hamdi Nüzlıet Çançar .,._ 

Ankaradan 
Ankara, 30 {Hususi} - Hatay 

zaferi, yarın (bugün) memleketimi· 
zin her tarafında muazzam teza· 
hüratla kutlulanacaktır. Burada 
büyük Lir miting yapılacak \'C 

abideye çelenkler konacaktır. Bu 
meyanda bütiin rnekteblilcr, bir 
geçid resmi yapacaklardır. Bütün 
Ankara halkı, Atatürk'ün heykeli 
önünde toplanacak ,.e burada bir 
çok batibler nutuklar iradedccektir. 

Ankara şehri, bu akşamdan 

bir görünüş 
şenlikler için hummalı bir faaliyet 
içindedir. Yanrıki (bugünkü) teza· 
hiirattan sonra, hususi' bir heyet 
İstaııbul'a hareket edecek ve Ata· 
türk'e anı tazimat eyliyccektir. 

Ankara, 30 {Hususi) - Fren· 
88, Hatay mes'eleeinde Türk • Frao· 
sız dostluğuna liyılt bir surette ça· 
lışmadıAındao dolayı buradaki se
f iri ( Anri Ponıon J u değiştire· 
cektir. 

İstanbul, 30 ( Hueust J - Ha· 

Çankın, 29 ( A.A ) - Hatay 
davamızın halli haberi dün duyu
lur duyulmaz bütün Çankırı bay-
raklarla donatıldı. Milli gururumu
zu yükselten bir muvaffakıyet clo· 
layısile Pazar günfi büyük toplantı 
yapılacaktır. Tezahürata yalı..m köy· 
]er de iştirak edecektir. 

İzmit, 29 (A.AJ - Hatay da· 
vimızm kazanıldığı haberi şehri· 

mizdc büyük bir sevinçle kar~ı· 

lanmıştır. Bu münasebetle Pazar 
günü saat 15 te bir milli llatay 
mitingi yapılmasına kar:ır veril· 
miştir. llalkevinden Celal ve Türk· 
yolu gazetesi sahibi Rifat Yüee ile 
belediye uyesinden Hasan Behçet· 

· ten mürekkeb bir heyet vilayete 
müracaat ederek bir mitingin ya
pılması için izin almışlardır. Mi· 
tiog için hararetli hazırlıklar Laş· 

Jamıştır. 

Hatay'lıların Sesi 
Ankara, 30 ( A.A ) - Hatay 

H lk J ğ mümessilleri heyeti imzasile basım 

a a ao ru - Sonu 4 ncü sahifede -

Parti kongrelerinde top- r Ücüncü 
lanan umumi dilekler S~hifemizde 

Parti merkezinde yapılan toplantıda • 
ış-

l - Teşkilılu esaeiyr.nin ha· 
zı maddeleri değişecek 

2 - Ziraatimiz için 400 
makine getirilecek lerin programlanması düşünüldü 

3 - Türk·ltalya dostuğu l\li· 
Iano mülakatında kuvvetlenecek 

Parti binası 
Villiyetimizin ve ''ilayet dahi· 

lindeki belediyeler ve köylerin iş
leri programlanmaktadır. Bu prog· 
ramlara ilk defa olarak Parti kon· 
grelerindeki dilekler esas addedil· 
miş ve bu dilekler üzerinden prog· 
raınların hazırlanması temin olun
muştur. 

Evvelki gece bütün daire mü· 
dürleri ve vilayet encf1meni azilan 

ili ri --

merkezinde bir içtima aktederek 
dilekler üzerindt> Lirer birer do· 
rulmak suretile işlerin program· 
lanması üzerinde görütmüşlerdir. 

Valimiz Fazlı Güleç hazırlanmakta 

olan programla bizzat ve ehemmi· 
yetle alakadar olmaktadır. 

4 - Balkan konseyinde Ak· 
deniz İtalya münasebatı konuşu· 
lacak 

5 - Spor kulübleri partinin 
kararile akdediliyor. 

~ 

ispanya ahvali 

Franko kazanırsa, ltal
yayı taklid edecek. --Dün, Madrid cephesinde sabahtan akşa

ma kadar top ateşi devam etmif tir 
Madrid, 30 (Radyo) - Havas] 

ajansının Madrid muhabiri, şehir 

civarında mütemadi bir harb de· 
vam euigini bildirmektedir. Fakat 
harbın en ziyade topçu ateşi şek· 
linde kaldıgı anlaşılmaktadır. 

Karavaneel civarında, üniver· 
site kısımlarında şiddetli ateş de· 
vam etmektedir. 

Bayon, 30 (Radyo) - Asilere 
mensuL harb gemileri dün lapan· 
) ol Anibando vapurunu tevkif et· 
mişlerdir. Bu vapurda 500 ton 
buğday vardı ve Standar'a mah
sustu. Bilbao'dan altı hükumet 
tayyaresi harb sefinelerini takibe 
baılamı~lar ve ~iddetli bir milsa· 
deme olmuştur. Es yana sefinesinin 
bava müdafaa11 topları, tayyareleri 
ric'ate icbar etmiıtir, 

-Sona 4 nd G•neral Frank.o 

Moskova, 30 
(Radyo) - Rade· 
ki Ye arkadaşları
nı muhakeme 
eden malıken~c 
karıırını vermiştir. 

Karar saat 11 de 

verilmiştir. Bu ka
rar mucibince: 

Maznunlar 
Sovyet reJımını 

yıkmağa, ve kapj
talist Lir hükil· 
met kurmağa ka· 

rar ,·ermişler ve 
birçok müessese· 
lerde kundak~ılık Radek fJe Sokolnikof 
tatbiki ile faaliyete geçmişlerdir. diğer 11 maznun da Ryni ceuya 
Bunlar memlekette fabrikalan talı· çarpılacaklardır. 

rib edecekler, hastalık mikroblan· Sokolnikof ve Kari Rıadek bu 
nı sulara katacaklar ve yangınlar teşebbüslerde doğrudan doğruya 

çıkaracaklardı. faaliyete gcçmemiı olduklanndan 

Maznunlardan Biyanakof ve onar sene kürek cezaııına mahkt\m 

Sabryakof kurşuna dizilecekler ve - Sonu 4 ncü sahi/ede-

Hitler'in mühim söylevi 

Almanya, zorla imzaladı
ğı Versay muahedesini 

artık tanımıyor 
M. Hitler diyor ki: Eski düşmanlarımız 
bilmelidirler ki, isteseler de, istemeseler 

de artık eski :zamanlar geçmiştir 

M. Hitler 
Berlin 30 (Radyo) - Hitler'in 

iktidar mevkiine geçtiği günün 
dördüncü yıldönümıl münascbetile 
bugün Rayiştagda fevkallide bir 
toplantı yapılmış ve Bitler; şiddetli 
alkışlarla kür üye gelerek, iki bu· 
çuk saat söz söylemiştir. 

Berlin şehrinde müdhiş bir 
soguk hüküm sürdüğü halde, daha 
sahahtan yüz Linlerce },alk, Ra· 
yiştag meclisinin toplanacağı büyük 
opera binasının etrafında toplan
mıştı. Opera binası, büyük bayrak· 
larla donanmıetı. Öğleden sonra 
birbirini takiben ve kafile kafile 
saylavlar, halk tarafından alkışla· 

nıyordu. 750 saylav, nasyonalistle· 
re mahsnı kıyafetleri le yanm aaat 

dı bl llloaa doldurclalar. 

Bunlar arasında, Viyana sefiri Von 
Papen ile Londra sefiri Von Ri· 
bentrop, sivil olarak gelmişlerdi. 

Alman ordusu başkumandanı Ge· 
neral Von Blumberg, amiral Kari· 
sen ve propaganda nazın V on Gô· 
beis ile diğer nazırlar, mevkilerin· 
de bulunuyorlardı. Kordiplomatik 
locasının ilk sınıfında; Türkiye, 
İtalya ve japonya'nın Berlin sefir. 
leri gürünüyorlardı. 

- Sonu 5 inci sahifede -

~ 
Nevgork, 30 ( Radgo) -

Tuğyandan mülefJellid za
rarlar devam edigor. Stav
deski şehri suların tehdidi 
altındadır. Şehir ahalisin
den 25 bin kişi şehri bo· 
şaltmala hazırdır. 8000 ki
şi, sular arasında malısar
dur. Meskosa şehri de telı· 
likededir. Luizvil şelıri sa
kinleri olan 55,000 kişi 

lıri rb 



s l ,. ~ . 
,. Sayfa 2 cmrm-------------.------- ANADOLU ------mmamllll!Zll-llll!Zlmımı-mnı:rmmmEn~l!!mll--

Fırt na ve insan 
Binlerce pl var ki, gök kubbe, l,;:nç defa böyle bulotlıındı, deniz 

böyle, çirkin ve korkunç bir tim ah ağzı gibi sabile tilkilrillderini sa· 
urdu. aç lıiok.rce vıl, gökl rio muhte]if tabak lımndıın toprnk Bcvip~· 
ine inen rüzgarlar, bir kniırgıı ç. tırtısı ile n~açlar, çatılar de'iirdi, gc· 

mileri batırdı, insan oğullarını yuttu, 

Bu fırtıoıı, taş de\•rinde de böyleydi, a~aç de~rinde de böyle, demir 
.devrinde, buhar ve elektrik aBırlarında da böyle .. 

Deği§miycn bir kanun, gün~in sabah vaktinde uyanı§l, akşamın gil· 
n şten başka ışıklara ra~men her gece yarı dünyaya iııi~i gibi kat'i, fa. 
kot besabııız, neticeri dilşünmiyeıı, yalmz ve yıılnız hükmünü tatbik 
eden bir fırtına kanunu, düny.anın bile eskimesine, çütümesioe, topra· 
ğıo, soyun değişme ine yer ve şekil deği tirme ine rağmen hôlii fe hiila 
rüril}Or, }ıkıyor, kırıyor, yuvarlıyor, parçalıyor. 

Tıpkı bir flrtına gibi .. 

İnsan denilen <'D bahtiyar ve en a il mnhlük; kafasını, şeklini, k.ı· 
yafetini, ağzını, burunı.u, el'ni, ayağını dcği.,tirmiş olmasına rağmen, 
b&li ve hıilıi ynradılıtındaki o yırtıcı, o mağrur o hotlgam, o insaf ız ve 
o kı k nan, nifak, ilıtir "• kin, ha!ed, dü.,mıınlık açan rub"unu hali ter· 
kcdcmedi. 

İki ayak ü tüne kalkan bu c ki, çirkin ve "'ah,i mahluk, amlarm 
\'C clevirlcrin içinde, maneviyatının birçok yerlerindeki İp· ini azı eli,. 
lerini muhafaza ediL selmi.,tir. Fcrdlerin lıııyatı ve cemiyetlerin tczahiir
leri, ttıbiatle insan arasındaki bu kanun ve iııl.:işar benzeyi~inin en mü
kemmel nümunesi de~il de nedir? 

Hakiki bir roman .. 
Birleşik Amerika'da Mister 

Orinder isminde bir adam, 
Roza Prinç isminde bir kızla 
evlenmiştir. Bu evlenmenin ha· 
kıki bir romana benzeyen bir 
tarihi hem de yirmi senelik 
bir tarihi vardır. 

Mister Orinder, bundan 
yirmi sene evvel gazetelerle 
ilan 'ermiş ve muhabere ile 
belki de ileride hayat refiki 
olacak genç kızla tanışmak 
istemiştir. 

Bu ilan üzerine Mister 
Orinder Mis Roza ile tanış
mış, iki sene sonra birbirle
rini görmüşler ve Orinder 
Roza'ya izdivaç teklif etmiştir. 

Bu birinci teklifi kız red
detmiş, fakat dört sene sonra 
tekrar buluşmuşlar, bu defa 
evlenmeğe karar vermişler
dir. Fakat Roza'nın annesinin 
ince bir hastalığı buna mani 
olmuş. Bundan sonra gene 
evlenmiye karar vermişler bu 
defa da Orinder iflas ederek 
memleketi terketmiştir. 

En son, Orinder servetini 
yeniden elde etmiş ve Mis 
Roza'ya dördüncü defa evlen· 
mek teklifinde bulunmuş ve 
nihayet evlenmişler, amma 
tam.,. Yirmi sene sonra!.. 

Saime Sadi 

Düello !.:"meç ile yapılmış 
kahramanların ikisi de, fakat 
hafi( yaralanmıştır. 

Bir heykel! 
Almanya'da Paderman .şeh· 

rinde bir eczacı namına bir 
heykel dikilmiş ve bugünler· 
de bu heykelin açılma mera
simi yapılacaktır. 

Şerefine heykel dikilecek 
olan eczacı ve kimyagerin is· 
mi Adam Serdirner' dir ve 
morfini ilk defa olarak ilaç 
şeklinde kullanılacak şekle 
sokan adamdır. .. 
Ucüncü umumi , 

müfettiş 

Tahsin Özer şehri
mize geldi 

Üçüncü mıntaka umumi mü· 
fettiş Tahsin Özer, dün şehri· 
mize gelmiştir. Çok değerli 
umumi müfettişimize hoş gel· 
din deriz. 

V. U. meclisi 
15 Şubatta f evka

lô:de toplanacak 

Yarım" 
Milyon kilo 

---.~ ..-an--

Tütünler imalat- -
hanede işleniyor.r·-

Bu yıl inhisarlar idaresi ta
rafından Ege mıntakası tütün· 
lerinden yanm milyon kilo 
satın alınmıştır. Bu tütünlerin 
imalatına başlanmıştırl Mühim 
bir kısmından sigara imal edi· 
lecek, bir kısmı da dış piya· 
salara sahlacaktır. 

·Kız Lisesinde müessif - .bir adi e o du. 
Zehirli gaz dersinde leyli talebe
den biri delirdi ve hadise cıkardı • 

' 
Evelki gün Karataştaki kız lngiBzce öğretmeni Adnan, 

lisesi binasında zehirli gaz ders takrir ederken sıralardan 
dersinde açık holde tecrübe birinden: 
yapılırken müessif bir vak'a - işte geliyor! 

olmuş, bir talebe delirmiştir. Diye yüksek bir ses duyul· 
Birinci sınıf G. 2 inci şube· muş ve bunu takiben gene 
den bir talebe, zehirli gaz bir gün evelki hadiselerde gö-

170 o ton mahsul tecrübesi esnasmda birdenbire rülen kız, ayağa kalkarak öğ· 
gayri tabii bir halde söylen· retmen Adnan'ın üzerine atıl· 

Avrupa memleketle- meğe başlamış ve bu talebe, mış, boğazını sı~mağa teşeb· 
rine sevkedildi dersten çıkarılmıştır. büs etmiştir. Öğretmen Adnan: 

Mektebin leyli talebesinden - Kaçın kızlar! 
Geçen hafia içinde ihracat· olan bu kız, geceleyin yatak· Diyerek diğer talebeye dı-

çı tacirlerimizin satmış ve ha· hanedeki vatagv ından kalkarak k 1 b' 1 k 
J şarı çı ma arını i <lirmiş, ız-

iırlamış oldukları 500 ton dışarı çıkmış ve müdür mua· lar, büyük bir gürültü ile ve 
buğday ile 1200 ton palamut vinlerinden birinin ansızın bo · çığlıklar basarak dışarı fırla· 
Avrupa memleketlerine ihraç ğazına sarılmış, soara teskin mışlardır. Bu hadise, bir ara· 
edilmiştir. Türkofisten aldığı· d"J · t ğına yatırılmış· 
mlz malu~nlata go'"re vaptır 1·h· e 

1 mış ve ya 
8 lık mektebin diğer sınıfların· 

tır. Zavallı kızcağız, eskiden· 
t·ıyacı bertaraf edı'lmı'şt'ır. lh· h ld b I daki intizamı da ihlal etmiş, beri sinirli bir a e u nnu· 
racatçıların yeni yapacakları her sınıfta bulunan talebe, 

yormuş. koridorlara uğramışlardır. satışlar içinde vapur temin Bu iki hadiseden sonra, dün 
olunmuştur. lngilizce dersinde üçüncü bir Hasta kız, tedavi altına alın· ----
Kızılay balosu ~-k·a_daha olmuştur. ____ m_ı~şt_ır_. _______ _ 

Nezih varyete numa- iZ ders-
raları gösterilecek e tanıyor 
Kızıla~·m yıllık balosunun 

fevkalade mükemmel olması 

için hiçbir fedakarlıktan çe· 
kinilmediğıni memnuniyetle ha· 
ber aldık. İstanbul' dan hususi 
angaje edilen bir orkestra ta· 
kımı getirileceği gibi lzmir'in 
güzide Türk ve ecnebi aile· 
lerinden kırk kişilik bir ko
mite tarafından çok nezih var
yete numaraları hazırlanmak· 

tadır. Balonun verileceği hü
kumet konağı salonlarında, 
her yıla nazaran yep·yeni ve 
fevkalade dekorasyon hazır· 
lıkları yapılmaktadır. 

Tuz 
İhracatçılarına prim 

verilecek 

Mütahassıs Ferid Urbay konferanslar ve. 
recektir. Türkkuşu öğretmen kadrosu 
İzmir Türkkuşu faaliyete 

geçmiştir. Bu hafta içinde 
Türkkuşu üyelerine nazari ders
lere başlanacaktır. Dersler Ha
va kurumu lzmir merkezi bina· 
sında verilecektir. Ankara' dan 
gelen mütehassıs Ferit Urbay 
yarından itibaren lzmir' deki 
Liselerle muadili okullarda 
Türkkuşu, havacılık, planör· 
cÜlük ve paraşutçülük hak
kında konferanslarına başla· 
yacaktır. 

Ferid Ur bay, yarın Karşı
yaka Kız Öğretmen okulunda, 
öbürgün Erkek lises:nde, Çar· 
şamba günü Kız lisesinde, 
Perşembe günü Ticaret lise· 
sinde konferanslar verecektir. 
Bu konferanslar, saat 12,30 • 

Halk ev· 
lantı 1 

13,30 arasında olacaktır. Fe· 
rid Urbay, Türkkuşunun ilk 
yetiştirdiği genç öğrctnıenle-
rimiz<lcndir. Tahsilini Sovyet 
Rusya' da birincilikle ikmal 
etmiş ve geçen sene f nönü 
kampında 4250 metrelik irtifa 
rP.koru tesis ederek bu rekoru 
beynelmilel sicillere geçirt· 

miştir. 
Çok değerli bir öğretmen 

olan Ferid Urbay'ın konferans· 
!arından gerek Türkkuşu üye· 
)erinin, gerek gençlerimizin 
pekçok istifadeleri olacaktır. 

Geçen seııeki C. brovesini 
almış olan İzınir'li gençlerden 
Şefik Ungun, Nevruz ve Na· 
mık Aypars lzmir' de açılan 
Türkkuşu'nun öğretmenlik kad· 
rosuna alınınışlardtr. 

atay top
apıldı. 

Dünya sulhü 
-"------+• .-......---

- Başı 1 inci say/ ada -
tığı ralıoelcr l:ıimilen lapntıJınıf, 

Alman milleti cidden devlere !ı)f· 

kışır bir gayretle bybettiklerinr 
lıemen hemen kdmilen telıif i et· 

l ı"kı" buMku·uıeı mi~tir. Binaewı. C) 

fİındi .L:orşı-kar 1) oturnb mü avi 
"Şartlar dahilinde konu bilir, mil· 
savi şartlarla hakiki ve de,·nmlı 
bir sulhun değil e hile herhalde 
uzun sürecek ve bütiln dünyaya 
genİf ncfoıı aldıracak bir ıııukave• 
lenin esaalımnı kurabilirler. 

(Leon Blum) un Hyon nutku 
keıulieinin bu zarureti takdir etti
ğini gösteren delillerle doludur. 
Bu nutuk bugfine kadar J.'rnoıız 

başvekillerinden işitmiye nh§mıf 
olduğumuz tarzda birtnk1m mana· 
sız balıipcrvazlıklardnn taınıımile 
uzak, buı;üuün ihtiyacını, bugünün 
havuıi zaruretlerini kanamış bir 
ad~mııı nutkudur. Ve onun i~indir 
ki (Edı•n) in nutkundan sonra ge· 
len ve hiç şüphesiz kı mP.n de on· 
don mülheın olan bu sözler Av· 
rupa'ıla Sİ) nsi ufkun \uzuh peyda 
ettiğine, dünya ahvalinde niehi bir 
salah eseıi belirmiye ba§lailı~ına 
bir delil addolunabilir. 

Ancak aralıa ayni uyu~mak 

zaruretini Almanlar tla hissetmiş

ler midir? Diin de işaret ctmİf ol· 
du~ıım ,·eçlıile alabildiğine tcslilıal 

, ii:ı:ilnclerı Alıuanyn bugün ı;ok ha· 
~iz bir iktısadi sıkıntıya düşmü~ 
olduğu için lıurıu iiwid etmek ili· 
zımtlır. 

Çok yakıntla Şan ölye Hitler"in 
irııdcdecP.ği nutuk bizi bu nokta 
lınkkınıla tenvir edecektir. Ümid 
edelim ve hekliyelim. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Göcmenler icin ' , ---··----
Menemen, Foça ve 
Torbalı'da yeni 

köyler inşa edilecek 
Romanya ve Bulgaristandan 

getirilmiş ola.ı göçmenlerin 
iskanları için yeni inşa edile
cek köy yerlerini tesbit etmek· 
le meşgul bulunan komisyon 
Foça ve menemen kazalarında 
tetkikler yaparak İzmir' e dön· 
müştür. Yeni göçmen köyleri 
Menemen, Torbalı "e Foça ka· 
zalarında inşa edilecektir. Bun· 
dan b~şka, geçen şene gelen 
göçmenlerden bir kısmının is
kan edildikleri köyler civarın
da yeni evler yaptırılması da 
kararlaştırılmıştır. Komisyon; 
bu hafta Bergama'nın Kınık 
nahiyesile Üandarlı nahiyesin· 
de de tetkiklerini yapacak ve 
en sonra Çeşme'ye gidecektir. 

Komisyon; Çeşme' deki tet· 
kikatından sonra raporunu vi
layete verecek ve derhal göç· 
men köy ve evlerinin tesis ve 
inşasına başlanacaktır. 

Kutu içinde bira! 
İzlington' da açılan Bira ser· 

gisinde ilk defa olarak ve kutu 
içinde Bira teşhir edilmiştir. 

Vilayet umumi meclisi 15 
Şubatta Vilayetçe fevkalade 
toplantıya çağrılacaktır. Bu 
toplantıda umumi meclisin, 
yıllık adi toplantısını hangi 
tarihte yapacağı tesbit edile· 
cek ve o tarihte toplantı ya· 
pılarak yeni yıl büdçesinin 
hazırlanmasına başlanacaktır. 
Bu sei1e1 Vilayet umumi mec· 

1/1/937 dı.: meriyete giren 
ve Tuz fiatını indiren kanunun 
37 inci maddesine göre tuzlu 
veya salamura halinde mem
leketimizden ihraç edilecek 
peynir, zeytin, balık, deri ve 
barsak gibi maddeler için ih· 
raç edenlere sarfcdilen tuzlar 
mukabili, bunları ihraçları e..,. 
nasında ınıııtaka tuz fiatının 

altıda beşi ~ıisbetinde prim 
verilmesi münasib görülmüştür. 
Buna dair iktısad Vekaletin

den şehrimizdeki alakadarlara 
emir gelmiştir. Verilecek prim, 
tuz fiatine göre Türkofis tara
fından tesbit edilecektir. 

N. Halil, bir nutuk iradederek za- Bir hasta adam 
ferin büyüklüğünü izah etti. Az kalsın yanıyordu 

Bu usul, Biranın şişe ile 
d ğil, kutu ile satılmasını te· 
min için bulunmuş ve lngil
tere'nin en meşhur Bira fab· 
rikalarından 18 i bu usulün 
kullanmak imtiyazını satı.n al· 
mıştır. 

Bırleşik Amerika'da da bu 
usulün tatbikine başlanmış ve 
günde 4,000,000 kutu Bira 
yapılmaktadır. 

Bu usulün pek çabuk ta· 
ammum edeceği sanılmakta· 
dır. 

Gene kadın düellosu .. 
Paris'te iki kadın arasında 

g ne kanlı bir düello olmuştur. 
Adela Setyc isminde gü· 

zcl bir kadın maruf bir res· 
sam ile sevişmekte iken, Mi
mi Dotonye isminde bir ka· 
dının aşıkınt elinden aldığını 
anlamış ve ... Rakibesini dü-

lisi, geçen seneye nazaran 
daha kısa bir zamanda mesa-
isini sona erdirecektir. 

( 

Bugün doğacak 
cocuklar .. . 

' Kemalpaşa ha
pishanesinde 

Bir makum bir mev
kuf u yaraladı. 

Güneş bueiin sabahlan onra 
urnııu ile birlikte kötfı bir le ir 
) apacaktır. Birçok hfiui ve ka· 
zıılnrdan korkulrnalulır; miihim 
bir kazada melhuzdur. Aile \·e 
kalb işlerinde de \'azi}Cl hô)le 
kıırı~ık \'C tehlikelidir. Dikkat 
li:tımdır. 

Bugün ılo~acak çocuklar zeki 
fakat çok dik başlı olacnldıır<lır; 

şiddetli bir kibir \ e ııuımct ile 
daima rakilılcrini mo~liıb etmek 
içi ıı ı,:alıfacaklnrdır. Elli ) a,.wdnn 
onra büyük bir para buhranı ile 
ka~ılaşa nklardır. 

Kemalpaşa cezaevinde bir 
vak'a olmuştur. Katilden mal\· 
kum Hüs yin oğlu Mehmet 
Ali, zinadan mevkuf bulunan 
Rahmi'yi, aralarında çıkan 

kavga neticesinde çakı ile ya· 
nağından yara amış v yan.ılı 
Rahmi fzmir Memleket has· 
tanesine getiril rek tedavi al· 
tına alınmıştır. Mehmet Ali 
hakkında tahkikata devam 

Dün akşam şehrimiz Halk· 
evinde ( Hatay'lılar toplantısı) 
yapılmıştır. Hatay Türk'lerinin 
yabancı bir idareden kurtula-
rak muhtar ve ulusal bir eğc
menliğe kavuşmaları münase· 
betile yapılan bu toplantıya 
lzmir' de bulunan Hatay'lılarla 
binden fazla halk iştirak el· 
miştir. 

Vali Fazlı Güleç, Müstah
kem mevki komutanı Bürha· 
neddin ve belediye reisi Dr. 
Behçet Uz da lo?lanlıda bu· 
lunuyorlardı. Halkevi salonları 
toplantıya gelen halkla dol
muş, taşmıştı. Ayakta bulu· 
nanlar, oturanlardan birkaç 
misli fazla idi. 

Saat 20 de :stiklnl ln"'lŞl 

ile toplanh açıldı, ayakta s~yJı 
ile dinlenen marşları sonra Kız 
Lisesi müdürü Nccmeddin 
Halil, kürsiye çıktı ve Hatay 

kazanılan zaferin büyüklüğünü 
ve ehemmiyetini anlattı. Ata· 
türk rejiminin muhtelif zafer 
ve inkılap hamlelerinden hah· 
seden hatip, çok alkışlandı. 
Hatay'ın kurtuluşu münasebe· 
tile fevkalade tezahürat ya
pıldı ve bu tezahürattan sonra 
bir konser verildi, mandoli
nata takımının seçilmiş parça· 
larını orkestranın zengin kla
sikleri takibetti ve danslar 
başladı, geç vakte kadar eğ· 
lenildi. 

Şirketlerde tetkikler 
Ş hrimiz Nafıa komiseri Sırrı 

Güngör, komiserliğe bağlı şir· 
ketlerin m•Jamelelerini tetkikle 
meşgul olmaktadır. Su ve elt k
trik .şirketi tesisatını gözden 
gt•çirmiştir. Önümüzdeki altı 
aylık devre için tcsbit edile· 
cck yeni tarifeler için şimdi· 

İkiçeşmelik caddesinde 8 nu· 
maralı vde oturan Ömer oğlu 
elli yaşlarında Osman, miip· 
tela olduğu albomin hastalığı· 
nın şiddetlenmesi yüzünden 
yanında ve kova içinde bulu
nan ateşi devirmiş ve yorganı 
ateş almıştır. Yangın söndü
rülmüştür. Fakat Osınan'ın, 
sol kaburgası da yanmıştır. 
Yaralı memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. _,, __ _ 
Türkiye · lsviçre ticaret 

anlaşması 

3 /1/ 935 tarihli Türkiye • 
lsviçre ticaret anlaşmasının 
uzatılması ve bu anlaşmaya 
bağlı listelerin 1933 senesi 
tarifesine göre tanzimi hak· 
kındaki Vekiller heyeti kararı 
şehrimiz Türkofis'ine tebliğ 
edilmiştir. Bu anlaşma·_ı o /1/ 
937 den itibaren mer'iyete 
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1/nönü Teşkilatı esasiye '.k~n~!' 
nUnUn bazı maddelerl:r( l Teşekkür ediyorlar .

1 
d • ı kt• ... Ankara, 29 (A.A) - Ha-

Uzüm, bağçı 
ve tüccar 

Görünen köy klavuz iste-

Doktor, ruhun 40 gram ağırlığın
d.a olduğunu da doğrıı görmiyor. 

te bd I e 1 ece ır. tay davasının milli arzulara 
------• muvafık bir şekilde halli do-

5 S l 
• kongresi münasebetile bir an-

Bu nun icin, 1 O ay avın ımzası ıayısiıe memleketin her tara- ket açmış. tzmir ihracatçıları 
' fından almakta olduğu tebrik 

mez: 
Bir refikimiz üsümcülük Ruh - diyor · ne • d ği bilinmez, 

ettiğinden bellidir! .. 
·ı V l b • l k ·ıd • burada fikirlerini söylüyorlar. 
l e n.QfflU aya zr O rtr VeTl l. telgraflarına teşekkürlerinin Bittabi sadece kendilerini dü-

lstanbul, 30 (Hususi muhabirimizden} - Teşkilatı esasiye bildirilmesine Başvekil ismet şünerek ve sadece ihracat ba-
kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi için Kamutaya 150 İnönü Anadolu Ajansını tav- kımmdan .. 
imzalı bir takrir verilmiştir. Takrir, teşkilatı esasiye encüme- sit buyurmuşla:dır. Entcressan nokta şudur: 
nine gönderilmiştir, oradan parti grubuna giderek müzakere "' * Bunlardan bir kısmı da fi· 
edilmesi mühtemeldir. Takrirde şunlar vardır: Mareşaf ımız kirlerinde ayrılıyorlar. Çünkü 

Kanunun birinci maddesi Türkiye'nin bir Cumhuriyet dev· "İhracatçılık11 içinde kendi hu· 
leti olduğunu söyler. Yapılması istenen tadiiat ta bu maddeye Teşekkür ~diyor susi vaziyetlerini düşünüyorlar. 
Cumhuriyet Halk Partisinin altı umdesi olan ( Cumhuriyetçi, Ankara 30 (Radyo) - Ge- Müstahsile sorsak, onun da 
Milliyetçi, Devletçi, Halkçı, İnkılabçı ve Laik) kaytlarının ila- nel Kurmay başkanı Mareşal söyliyeceği çoktur. Fakat ne 
vesi ve devletin vasıfları olarak kabul edilmesi istenmektedir. Fevzi Çakmak Hatay dava·; müstahsil hakikaten vaziyeti 

Kanunda yapılması istenen ikinci değişiklik te, istimlaka sının milli arzulara uygun kavrayıb hakkını arayabilecek-
ait olan madde üzerindedir. Bu maddeye köylüye toprak da- olarak hallinden dolayı muh- tir, ne de müstahsilin ayağı-
ğıtmak noktasından istimlak ayrı bir kanunla tayin edilir. Di- telif müessesat ve cemiyetler na giden bir gazete ve gaze-
yc bir fıkra: konulacaktır. · ve zevattan almakta olduk- teci vardır? 

Din serbesttir. Maddesi tadil edilecek, tarikat ayinlerine ait lan tebriklere teşekkürlerinin Enteressan diğer bir nokta 
fıkra da değiştirilecektir. iblağına Anadolu Ajansını daha işaret edeyim: 

it 1 
___ t_b ____ t H t tavsit buyurmuşlardir. Müstahsil namına, iş bakı· a ya,, ma ua 1, a ay ~----..) mından menfaati tamamile ay-

Zaferimizi alkışhyor Parti rı olan ihraca:~. söz söylüyor. 

J 
Bütün bunların bir ifadesi 

Başbakanımız, talya Sefiri ile Milano Spor kulüplerinı olmak lazımdır. Ve bu ifade-

Mülakatının esaslarını tesbit ettiler hd. _, k ye göre, vaziyet iktıse:c!i sis-
istanbuı, 30 (Hususi muhabirimizden} - ltalyan gazeteleri, ta ıae arar temlere aid kitab; ve nazari-

Sancak davasındaki zaferimizi alkışlamaktadır. Bu gazeteler, Vermiş tir•• yeleri karıştırmağa lüzum gör· 
[Türk·ltalyan dostluğu Milano' da yapılacak olan Tevfik Rüştü meden kendiliğinden ortaya 
Aras, Kont Ciyano mülakatında kuvvetlenecektir.] Diyorlar. fstanbul, 30 (Hususi muha- çıkmıştır. 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimizden) - ltalya sefiri, Baş- birimizden} - Ankara parti Bizatihi mahsulün, ihraç ve 
bakanımız ismet lnönü'nü ziyarel ederek Milano mülakatı etra- idare heyeti spor kulüplerini satış kP.yfiyetinin, şu veya bu 
fında görüşmüştür. Bu görüşmede mülakatın mevzuu tesbit tahdide karar vermiştir. Bu menfaati ve hakimiyeti düşü· 
edilmiştir. karara göre, Ankara' da yal- nülmeden hallinin esas tutul-

nız iki spor kulübü bırnkıl<ı- ması. 

Çar'ın 
Hayatta kalan katili 

Tevkif edildi 
Varşova, 30 (A.A) - Sa

bık Rusya Çarı Nikola'nın ka-
tillerinden olan LobodercJf'un 
tevkifini mevzuu bahseden Po-
lonya gazeteleri bu eski Bol
şeviğin Çarı öldürenler ara· 
sında hayatta kalan yegane 
adam olduğunu kaydediyorlar. 

Lobodroff eskiden Pravda 
gazetesinde çar ve ailesinin 
idam kararını imza etmiş ol
maktan iftiharla besetmişti. Lo-
bodroff 1927 de Troçki'le iş 
birliğinde bulunduğundan me
deni hukukundan mahkum 
edilmiş ve Sibirya'ya nefye
dilmiştir. 

O zamandanbe!'İ Lobodroff 
hiçbir siyasal rol oynamamış
tır. Çarı öldürenlerin ikincisi 
Koltscehakin emri ile kurşuna 
dizilmiş uçuncusu Sovyet
ler birliğinin Varşova el
çiliğinde bulunduğu bir sıra
da genç bir Rus mültecisi 
tarafından vurulmuş ve bir 
dördüncüsü de bir otomobil 
kazasında ölmüştür. 

'-~ ·-ANADOLU 
--·-~ 

Günlük siyasal gazete 

Sahip \C haşyaıı:gonı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
l:nıuuıi ue~ri)al 'e yazı işleri 

tnüdürü: Hamdi 'Niizhet Çançar 

1<larehancsi: -
İıınir İkiuci Be) lı:r sokıı~ı 
C. Halk Pıırıi i lıiıınsı içinde 

Telgraf: İzmir ANADOLU 
Telefon: 2i76 - Poc:ta kutucu 40) 

ABONE ŞERAİTİ 
'Yıllığı l 200, nltı aylığı 700, iiç 

a)lığı 500 kuruştur. , 
Y:ıbııncJ memleketler için senelik 

abone iicrcti 2 7 liraclır 
llcı ycr<lc 5 kuru~tur 

(; -ilnii gt>~m iş nüshalar 25 kuruştur. 

400 Makine 
getirtiliyor ---·---

İstanbul 30 (Hususi muha-
birimizden} - Zirai deneme 
kanunu layihası hazırlanmış 
ve kaınutaya verilmiştir. Ziraat 
işlerimizi makinele~tirmek için 
hükumet bu kanun ile 17 ,5 
milyon lira sarfedecek ye pa· 
muk zer'iyatı için 400 makine 
getirtilecektir. 

Bundan sonra köylü pamu· 
ğunu makinelerle ekecektir. 

Amerika'da 
Grev devam ediyor. 

N;)vyork, 30 (Radyo) -
General motör fabrikasında 

grev devam ediyor. Direktor 
Floran, fabrikayı işgal eden 
işçiler çekilmedikçe işçi şefleri 
ile görüşmıycceğini bildirmi~· 

tir. Ruzvelt'in, bu işle bizzat 
meşgJl olacağı anlaşılmıştır. 

Ayaş 
Kabine teşkil edecek 

Tokyo, 30 (Radyo} - As
keri parti mensupları general 
Ayaş'ın kabineyi teşkil etme
sine muvafakat etmişler ve 
harbiye bakanlığına general 
Suyulana'yı namzcd göster
mişlerdir. 

Tokyo, 30 (Kadyo} - Mi
kado'nun fikir istimzacı yap
tığı prens Saonci kabine için 
bir namzed göstermemiş ve 
kabine teşkilini de kabul et· 
memiştir. 

Mikado bunun üzerine sa
bık harbiye bakanı general 
Sen Coyo Ayaşi'yi kabine teş· 
kiline memur etmiştir. 

Bu generalin ordu arasında 
kuvvetli bir mevkii olduğun

dan kabineyi teşkil edeceği 

tahmin edilmcl...tedir. 
Kabine yarın teşekkül etmiş 

cak diğerleri --bu iki kulüple Türkiyede, sermaye, işçi ha-
birleştirilecektir. kimiyeti yoktur. Çok güzeli 

Vataniler 
Boygota başla-

dılar 
İstanbul, 30 (Hususi muha

birimizden } - Gelen haber
lere göre; Suriye'deki vataniler 
partisine mensup araplar, yerli 
Türk'lere boykot tatbikine ka
rar vermişler ve bu kararı 
tatbika başlamışlardır. 

Balkan 
Konseyini Yu
nan kralı açacak .. 

lstal)bul, 30 (Hususi muha
birimizden) - Şubatın 15 inde 
Atina' da toplanacak olan Bal
kan antantı konseyini, Yunan 
kralı Sa Majeste Jorj, irade· 
deceği bir nutukla açacaktır. 
Konseyin toplanacağı tarih, 
Balkan paktının üçüncü dö
nüm yılına tesadüf etmektedir. 
Balkan işlerile, bilhasa Akde
niz ve ltalya münasebatının 
Konseyde görü~üleceği anlaşı

lıyor. 

Mısır 
Kapitülasyonları 
Kahire, 30 (Radyo) - Ka

pitülasyonların lağvı mes' ele
sini tetkik için bazı devletler 
Kahire'ye hukuk müşavirleri 

gönderecekler ve vaziyeti ma
hallinde tetkik ettireceklerdir. 

Beraet etti 
Şadiye adında bir kızı kir

letmekle maznun Yakub'un 
Ağırcezada devam etmekte 
olan muhakemesi neticelenmiş, 
beraatine karar verilmiştir. 
Şadiye ve Yakub evlenmiş-

Türkiyede müstahsile de 
yer vardır, bittabi ihracatçıya 
da, bu da gayet yerinde! 

Fakat işi bir devlet bakı
mından yani heyeti umumiyt!
sile mütaleaya kalkarsak, o 
takdirde, mutlak ve mücencd 
olarak doğrudan doğruya, mah
sul ve maddenin ta kendisi 
üzerinde durmak en doğru 
yoldur. 

Yani o mahsule, en iyi in
taş, en iyi idrak, en iyi istih
sal, en iyi satış, en iyi ihraç, 
en iyi rekabet imkanını ver· 
mek lazımdır. 

Davanın bu şekilde kabulü, 
bu şekilde tatbiki takdirinde 
hiç şüphesiz karşımıza bir ne
tice çıkacaktır ve gene hiç 
şüphesiz, bu netice bağcının 
lehine çıkacaktır. Bu takdirde 
mağdur olanın, hakikaten bağ
cı olduğu bir daha anlaşıla
caktır. Amma, aksi çıkabilir
miş (1) Buna da bağcılar na
mına biz razıyız .. Elverir ki 
yol ve sistem bu olsun! 

Bu yola nasıl gidilir, şim
diki halde söylenenler, atılan 
formüller nelerdir? 

Biz size onların özünü, söy· 
lenmiş ve söyliyecek olanla
rın ve bu prensibe en uygun 
olanların şeklini peşinen söy
liyebiliriz: 

1 - Satış kooperatiflerinin 
en iyi şekilde organize cdil
mesı. 

2 - Kredi kooperatifleri 
ile bu yeni müesseseler ara
sında tam bir ahenk tesisi. 

3 - Kredi işlerinin daha 
esaslı bir şekle konması. 

4 - Bağcıya tente veya 
kerevet veya sergilik kağıd, 
göztaşı, kükürt, potas temini 

bunun gene mahsul nam 
ı kkül etmj 

( 

SALIYA 
- '> -

Doktor Abdi Muhtar, tatlı 
tatlı anlatıyordu. Hala o hadi
senin tesiri altındaydı. Ben, Güzel bir röportaj 

SALI sayımızda hepi· 
nrzı alakadar edecek 
olan güzel bir röportaj 
bulacaksmız. 

bu hadisenin, bu telepati ha
disesinin ruh mes'elesile temas 
noktasını m<>rakla bd:li) ordum. 
Doktor biraz durdu vt deva'Tl 
etti: ~---------.) 

işte, benim kendi başımdan 
geç"n hadiseye alemin aklı 
ister ersin, ister ermesin, be
nim kendimin itikadım vardır. 
Şunu kaydediniz ki, bu hadi
seyi radyo hadisesine benzet
mek ve radyo gibi izaha ça
lışmak oldukça gülünç bir id
diadan başka birşey değildir. 

- Peki doktorum -De<lim
bu gibi hadiseler akli bir ve
tirenin mahsulü değildir, ruhi 
olan ve akli vetirelerden daha 
yüksek olan bir hadisedir, di
yorsunuz. Bu ruh denilen şey, 
iddia ettikleri gibi dimağın bir 
ifrazı mıdır? 

- Bu iddia, iğrenç olacak 
kadar basit bir iddiadır, ta
mamen saçmadır. 

- Bir insan ölür ölmez 
vezninden (40) gram kaybedi
yormuş. Bu da ruhun ağırlı
ğıymış diyorlar ne dersiniz? 

- Böyle bir iddia doğruysa 
hiç şüphe etmeyiniz ki, alemin 
tecrübe edebileceği bir iddia 
vaziyetine: girmiş demektir; 
Doğruysa ilim onun doğrulu
ğunu tasdik eder. Fakat ilim 
bunu tasdik etse dahi, vücu
dun vezninden (40) gram kay
betti diyr, bunun ruhun ağır
lığı olacağına kolayca hükmet
mez. O, vezin ziyaını mucib 
olabilecek bütün esbabı arar, 
bulur. Ve neye atfetmek lazım
sa ona atfeder. Yoksa ilim bu 
hadiseyi görür görmez: 

- Evet işte ruhun veznını 

bulduk. 
İddiasını yürütmek cesare

tini kendinde bulacak kadar 
hafif meşreplik etmez. 

Bütün tef erruatile anlatma
dığım bu hadisede ilim ve 
..ı-. .. -..m11 ... .-11aım1m1 
bir müesseseye verilmesi. 

5 - Teşekkül edecek sa
tış koopuatifleri ittihadının 
büyük bir sermayeye ve ha
riçte geniş teşkilata sahih 
olması, 

6 - Standardizasyonun is
tihsal mıntakasında tatbik ve 
kontrolü imkanı kat'iyyen bu
lunamıyacağından - kolaylık
lar temini suretile- . ihraç is
kelelerinde tatbiki. 

7 - Mahsulümüze tama· 
mile milli bir etiket veril-
mesı. 

fen noktai nazarından şayanı 
dikkat olan ve tenevvür etmek 
istiyen insanları alakadar eden 
bir iki noktayı tebarüz ettir
mek isterim. 

Dikkat buyurunuz ki, ben 
tıbbiye mektebinde seneler ve 
senelerce böyle hadiselerin 
vukuu mümkün olmadığını ve 
bu gibi hurafeleı:e inanmanın 

bile bir skandal olduğunu 
talebelere okutmuş bir adam 
olduğum halde, hadisenin te· 
sirine kapılmamak hususun
daki mukavemetim tek darbe-
de silinmişti. 

Aklımı ve aklımın bütün 

organizasyonunu hiçe sayan 
ve ömrümde hiçbir zaman 
mislini bir daha görmediğim 
deruni bir vuzuh beni kavra
mıştı. Delil ve isbat istemiyen, 
mantık ve muhakemenin ta-
vassutuna asla lüzum göster· 
miyen bu vuzuhu, nefsinde 
yaşamıyanların anlamasına im
kan yoktur. 

Mantıki bir teselsülle karı
şık bir cebir muadelesini hal
lediniz, akli bir izah ile bir 

· hikmet veya kimya fenomenini 
aydınlatınız ve harikulade bir 
ferasetle gizli bir cinayet ha· 
disesini tekmil teferruatile ve 
en sağlam hakikatile meydana 
çıkardığınız zaman duyduğunuz 
en yüksek sarahat hissi, bu 
tarif ettiğim histe yaşıyan ay
dınlık ve bedihilik yanında 
maskara bir taklid ,·eziyetinde 
kalırlar. 

Hiç şüphe yok ki, tarif et
tiğim bu his, akıllı bir veti
renin mahsulü değildir; çünkü 
doğrudan doğruya müşahede
nin veya akıl ve muhakemenin 
mahsulü olan kanaatlerin, ev
safından hiçbirini taşımadığı 
gibi, akıl ve muhakemenin 
mahsulü olan kanaatlerin ye 
vuzuhların mecburi olan ev
safının taban tabana zıddı 
olan vasıfları hamil bir vu

zuhtur. 
Demek oluyor ki insan de

nilen mahluklar içinde ilmin 
ve fennin tanıdığı uğraştığı 
ve bildiği istihbar vesaitinden 
ayrı, hem de ondan tamamen 
başka mahiyette bir vukuf ve 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

TAKViM 8 - Kredi kooperatiflerine 
olan borçların, ziraat bnnka- Rumi 1352 ı Arabi 1355 

2ci kfınun 18 Zilkade 18 
sında olduğu gibi, tecili., 

Bunun neticesi ne olacaktır? İkinci kanun 
Hiçbir iş zümresini düşün· 1 

31 
1 

meden söyliyebiliriz: 9 9 
Mahsulün kurtulması. Amma 3 3 

bu meyanda müstahsil de kur- 7 7 
tulacakmış: Şu halde şimdiye 1 p AZAR 
kadar devam eden vaziyet - -
müstahsilin aleyhine imiş; de-

1 
Evkııt Ezıın Vasat fü kat .Ezan Vasat 

mektir! . ~undan dah~ . tabii, l Güneş 1,51 f,T3 ak~aınl2,00 17,21 
daha adılane ne olabılır? ö~le 7,0:t. l2,27yatsı 1,33 18,56 

Orhan Rahmi Gökçe ik.inci 9,43 15,06imulr.12,10 5,31 
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A1.r arzı taz·mat için ,.,,_. 
An a adan bir heyet ls

tanbula gidiyor 
• Başı 7 inci sahifede 

genel direktörlüğne Antak
ya' dan aşağıdaki 30 Sonkanun 
tarihli telgraf gelmiştin 

Anavatan matbuatının Ha· 
tay davasını müdafaada gös
terdiği asil varlık kalplerimiz· 
de ebedi minnetlerle yaşaya· 
caktır. 

Londra, 29 (A.A) - Royter 
bildiriyor: Manchcster Guar
dian gazetesi İskenderun san· 
cağı hakkındaki Fransız-Türk 

ihtilafının uzun bir tarihçesini 
yaptıktan sonra son anlaşmayı 
kaydediyor ve makalesini şu 
suretle bitiriyor: 

Türkiye ve Fransa tatmin 
edilmiş gözükmektedirler. San· 
cak Türk'lerinin istikbaline ge· 
lince kendilerinin vatandaşla

rından arzu edilmez bir tarzda 
tecrid edilmiş hissetmiyecek
lerdir. Diğer taraftan gümrük 
anlaşmaları doJayısilc Halep 
ve Şam da denizden harpten 
evvelkinden daha fazla tecrid 
edilmiş değillerdir. 

Kurtuluş sevinçleri içinde 
çalkanmakta olan Hatay'lılar

dan sonsuz saygı ve selamlar. 

Hatay milli zaferi münase
betile bugün Cumhuriyet mey
danında Atatürk'ün heykeli 
önünde büyük bir miting ve 
tezahürat yapılacaktır. Mitinge 
bütün lzmir'liler iştirak ede
ceklerdir. Bütün halk ve te-

Burnav<ı. 'lılar 
Hatay kornsu 
Tesis ediyorlar .. 

Hatay milii zaferi münase· 
betile Burnava'lılar, bugün ağaç 
bayramı yapacaklardır. 

Büynk Hatay zaferi parlak 
bir şekilde kutlulanacak ve 
dikilecek fidanlarla bir koru
luk tesis edeceklerdir. Dün, 
Bunava'lılardan mürekkep bir 
heyet, valimiz Fazlı Güleç'i 
ziyaret ederek tesis olunacak 
koruya bir ad konulmasını ri· 
ca ederek Burna va' daki teza· 
hüratı ziyaret etmelerini iste· 
mişlerdir. 

Vali Fazlı Güleç, lzmir'de 
yapılacak tezahürata riyas t 
edeceği için Burnava'lıların 

bu davetini bilmecburiye ka· 
bul "'demiyeceğini bildirmiş ve 
yeni tesis olunacak koruya 
(Hatay korusu) adının konul· 
masını tensib etmiştir. Burna
va'lılar, çok yerinde olan bu 
emri, memnuniyet ve ehem
miyetle kabul etmişlerdir. 

şekküller, ilk defa Tilkilik'te 
toplanacaklardır. Saat 14 te, 
Tilkilik'teki toplantı bitmiş 
olacak ve oradan hareket edi
lecektir. Miting alayı Mezarlık· 
başı, arasta, Kemeraltı ve kor
don caddelerini takib ile Cum 
huriyet meydanında Atatürk' ün 
heykeli önüne gelecek, orada 
durncaktır .. Milli Hatay istik
lalinin tes'idi, fevkalade teza· 
hüratla yapılacak, evvela istik· 
lal marşı söylenecek, sonra 
belediye, Halkevi ve İzmir· 
de bulunan Hatay'lılar adına 

' bir zat tarafından nutuklar 
iradedilecek, kazanılan büyük 
zafer anlaı1Iacaktır. 

Nutuklardan sonra büyük
lerimize ve ilgililere çekilecek 
tazim, tebrik ve teşekkür telg
rafları okunarak metinleri ka
rarlaştırılacak ve mitinge işti
rak eden yürüyüş sırasile Kor· 
donu ve doktor Mustafa En
ver bulvarını takip ile Kültür-
park'a gidecek, orada dağı· 
lacaktır. Mitinge iştirak eden 
halk Hatay bayrakları taşıya
caklardır. 
• 

ispanya ahvali 
- Başı 7 inci salıif ede -

Aeiler tuttukları vapuru mü!'a· 
dere etmişlerdir. 

Sihan ve Satanıler'Jc Lu halıer 
lınllan endişesini mucib olmu~tur. 

Madrid, 30 ( A.A ) - Bü
tün cephelerde şiddetli mu
harebeler vukubulmaktadır. 

Varşova, 30 ( Radyo ) -
Ekspres Porati gazetesinin 
Salamank'tan aldığı habere 
göre F ranko ispanya' da dahili 
harp biter bitmez korporatif 
idare şeklinin tatbik edilece
ğini bildirmiştir. 

Cebelüttarık, 30 (Radyo)
lngiliz Nelson kuruvazörü, Va
lans' a varmıştır. Amiral Sir 
Rober Mekad, İspanya Baş· 
vekili M. Largo Kabalero ile 
bir mülakat yapmıştır. 

Largo Kabalero İngiliz zırh
lısına giderek iadei ziyarette 
bulunmuştur. 

Madrid, 30 (Radyo) - Sis
ten yollar mı şaşıran 4 asi tay
yaresi, hükumet kuvvetlerinin 
bulunduğu mıntakada yere in
mişlerdir, Bu tayyarelerin dör· 
dü de İtalyan avcı tayvaresidir. 
İnarken biri kapaklanmış ve 
İtalyan olan pilotu ölmüştür, 
diğer pilotlar esir edilmiştir. 

Londra, 30 (Radyo) - Ec
nebi memleketlere knçırılan 
ispanya kltınlarmın beynelmi· 
lel sayılması mes'elesinin La
hey adalet divanına değil, 
hususi bir komiteye havale 
edildiği anlaşılmıştır. 

Kız kaçırmak 
Kemalpaşa kazasının Ar· 

mutlu köyünden Ahmed Yu· 
suf, Mehmed çavuş kızı Emi· 
ne'yi rizasile kaçırmış, babası
nın şikayeti üzerine her ikisi 
yakalanarak adliyeye verilmiş
lerdir. Kız onbeş yaşındadır. 

Trenden dOşmUş 
Evelki gece Alsancak Dev

let Dcmiryolları istasyonunda 
bir kaza olmuştur. Osman 
oğlu Ali, bindiği 1308 numa
ralı katarın durduğnu zanne· 
derek yere atlamış ve düşerek 
başından ve elinden hafif su· 
rette yaralanmıştır. 

Sarkıntılık 
Peştemalcılar başında Os

man oğlu Melımcd, I :Iü.seyin 
km 18 yaşında Münire'ye sar· 
kıntılık etmiş ve bıçak çek
miştir. 

Bıçakla taarruz 
Çorakkapı'da Gaziler cad· 

desinde Bıçakçı hanında Ali 
oğlu Nuri, sarhoş olarak ara· 
bacı Avram'ın yattığı dama 
taarruz ettiğinden tutulmuştur. 

Hırsızlık 
Karşıyaka'da Fahrettin paşa 

caddesinde Şevki oğlu Ahmed, 
İlalycm tabeasından Franko 
kızı Mariya'nın kurumak üzere 
bahçesine astığı bir fanilayı 
çaldığı iddia edildiğinden ya
kalanmıştır. 
Demircilik mi yapacaklar 

Kahramanlar' da Ali Cenap 
sokağında Abdullah oğlu 10 
yaşında Zeki, Ômer oğlu 10 
yaşında Recep, Said oğlu 8 
yaşında Cemil adındaki çocuk· 
lar Yusuf oğlu Mustafa'nm 
avlusundaki teneke perdeyi 

bozarak eğe, çekiç ve saire 
gibi on parça alat ve Demir 
kızı Eşref'in açık bulunan ka· 
pusundan girerek bir tunç ha
van çaldıkları iddia edildiğin
den cümlesi yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Keçeciler caddesinde Ömer 

oğlu Kadir, Hayrullah oğlu 
Muharrcm'i bıçağın tersile yü
züne vurmak suretilc yarala· 
dığından yakalanmıştır. 

Bozdoğan (Anadolu)-lnebolu köyü muhtarı ile üç kır bekçi· 
sinin, Türk hava kurumu adına toplanan fitre ve zekat zarf
larını açarak içindeki paraları aşırdıkları ve bunun yerine 
delik on para ile 20 paralıkları doldurdukları anlaşılmıştır. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

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

Fitre zarflannı açan heyet, hadiseyi tesbit etmiş ve muhtar 
ile bekç.ileri adliyeye vermişlerdir. Tahkikata devam edilmektedir. 

Akşam neşriyatı: Saat 14,30 
Beyazıd meydanından naklen 
Hatay mitingi tafsilati, 18,30 
Ambasador'dan naklen varyete 
musikisi, 19,30 konferans (Se
lim Sırrı Tarcan tarafından) 
20 Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi, 20,30 
Ömer Rıza tarafından Arap'ça 
havadisler, 20,45 Belma ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 21, 15 Stüdyo orkes· 
trası, sololar, 22 Ajans ve 
Borsa haberleri, sololar. 

Esrarengiz 
cinayet 

İnebolu köyü muhta
rını öldürdüler 
Bozdoğan, (ANADOLU) -

Üç gün evel burada esrarengiz 
bir cinayet olmuştur. İlçemizin 
Osmaniye köyü muhtarı Çerkez 
Şükrü, gece vakti pazardan 
dönmüş ve terli o'an hayvanını 
gezdirdiği sırada, bir şahsı meç
hul tarafından atılan kurşunlarla 
yaralanmış ve derhal ölmüştür. 

Katil, derhal kaçmış ve kim 
olduğu anlaşılamamıştır. Adli
yece tahkikata devam edil· 
mektedir. 

İngiliz 
Ordu nizam
namesinde deği
şiklikler oluyor .. 

Londra, 29 (A.A) - Oaily 
Maiyi gazetesinin bildirdiğine 

göreordu dahili nizamatmda 
bazı mühim değişikliklerin ya· 
p · !ması di.işünülmektedir. Bu 
suretle senede dört milyon 
İngiliz lirası fazla masraf lazım 
gelmektedir. Salahiyettar ma· 
hafi! ayni zamanda beden ter· 
biyesi sisteminde mühim bir 
tebeddül vücuda getirecek bir 
plan hazırlamakla meşguldür
ler. Kabine azasının mühim 
bir kısmı mecburi bir beden 
terbiyesi sistemi kurulmasına 
mütemayil bulunmaktadır. Gerıç· 
ler her sene muayyen bir be
den terbiyesi yapacaklardır. 

Londra, 30 (Radyo) - ln
giliz kabinesi, bugün Baldvin'in 
riyasetinde toplanmış ve ordu 
dahili nizamnamesinde yapıla
cak tadilat etrafında uzun 

Moskova 'dan 
Torbalıya 

Bir ördeğin ayağmda 
bulunan bHezik 

--·-·····---

Torbalı, (ANADOLU) -
Celladgölü civarında ördek 
avlıyan Ahmed Ali isminde 
bir avcı; vurduğu ördeğin aya
ğında bir aleminyum bilezik 
bulmuştur. Bu bilezik üzerinde 
şu cümleler yazılıdır: 

"Moskova 46038 o. ı1 Hoig" Moskova davası 
Sümerbank -iJaşı ı inci sahifede -

edilmi~lerdir. 

Her eke f abrikastnın Arnold ve Trozof sekiz sene 

l l hapse mahkum edilmişlerdir. 
ça ışma arı Bu suikasd teşkilatı ile ala-

Sümerbank'ın idaresinde olan kadar olarak tevkif edilmiş 
Hereke Yünlü dokuma fahri· olanlar da aynı şekilde muha-
kası 1936 yılını müs~it bir keme edileceklerdir. Troçki 
faaliyet konjunkturile ikmal gıyaben idama mahküm edil-
etmiştir. Yünlü dokumacılık miştir. 
sahasında memleketimizde bir Londra, 30 (Radyo)-Deyli 
iki yılclanberi hissedilen mu- Telgraf gazetesi neşrettiği bir 
vakkat buhran göz önünde makalede Radek muhakeme· 
tutulursa geçen yıla nazaran sini tenkid etmektedir. Maz-
alınmış olan daha yüksek nunların itiraflarının çok şa-
randman ve neticeler cidden yanı dikkat görülmekte oldu-
memnuniyet verici mahiyettedir. ğunu da yazmaktadır. 

Hereke fabrikası biten yılın Deyli Ekspres: 
ilk 11 ayı zarfında 85.556 Radek muhakemesi, Sov· 
kilogram iplik imal etmiş ve yetler için yanlış bir harekettir. 

kendi ipliğinden imal ettiği Deyli Niyöz: 
kumaş miktarı ilk on ay zar- "Zan ve şüphe altına alına-
fında 78.043 metreyi bulmuş- cak Sovyet rüesası kalmamış· 
tur. Fakat asıl çalışma, yabancı tır. ,, Demektedir. 
iplikten kumaş imali sahasında Moskova, 30 (A.A)- Piate· 
olmuştur. Bu nevi kumaştan kov, Serebriakov, Muralov, 
imal edilen miktar senenin ilk Livsitz, Drebnis, Boguslavski, 
11 ayı zarfında 8F,7 .3 I 9 liı a Kuiazov, Serebriakov, Muralov, 
kıymetinde 246.172 metredir. Turok, Gras ve Puşkin idama 

Geçen senenin ayni n~üd- mahkum edilmişlerdir. Radek, 
deti zarfında ise ancak 731973 Sokolnikov ve Arnola on sene 
lira kıymetinde kumaş imal ve Stroilov sekiz sene hapis 
edilmişti. Yabancı iplikten ku- cezasına çarpılmışlardır. 
maşların git-gide daha fazla Moskova 30 (A.A) - Troç· 

kistlerin muhakemesi netice· 
imal edilmesi memlekette ka-

sinde Piatakov Serebriakov, 
müddet konuşmuştur, liteye doğru rağbetin arttığı-

Darısı na delildir. Esasen Bursa Me· Murazov, Livchitz, Orobnis, 

Kacakclllkla Bo~uslavski, Kniaze. Radtaic· 
rinos iplik fabrikasının faaii-

İ zmir 'in basına '•• 'd l ye geçmeşile bu nevi kumaş- hap, Norkine, Jouren, Grache, 

Ankara' 30 (A.A) .. _ öte·. fflUCa e e 1 · · ki. . ı·kı d Pouchine kurşuna dizilmeğe, ar ıçın gere ı ıp ı er e 
Radek Sokolnikov, Arnold 

den beri hazırlıkları yapılmakta Ankara 19 (A A) G dogw rudan dogw ruya Sümerbank 
' · - e- her biri on sene Stroilov da 

olan küçük evler kooperatifi çen bir hafta içindP. Gümrük bu yeni fabrikasından temin 
sekiz ~ene hapse mahküm 

müteşebbisleri bugün Halkevi muhafaza örgütü iki ölü biri edilebilecektir. Geçen y1lın 
l k 

edilmişlerdir. 
salonunc n toplanmıslar ve yaralı ellibeş kaçakçı, 282 kilo satış vaziyeti ço müsaid geç- -----------
kooperatifin teşekkülüne aid gümrük kaçağı, 1900 tane miştir. Satışlar, yılın ilk 11 bu tezayüd nisbetinin yüzde 
esaslan görüşmüşlerdir. Müte- çakmak taşı, 42 gram uyuş· ayı zarfında, geçen senenin 64 gibi yüksek bir rakam ifa-
şebbisler aralarında 10 kişilik turucu madde, 102 altın lira, ayni devresine nisbetle yüzde de etmesi, fabrikanın piyasa-
muvakkat komiteyi seçerek 151 Türk lirası, 3 silah ve 25 bir fazlalık göstermiştir· da git-gide dr ha geniş bir 
kooperktif nizamnamesini ha- 26 mermi ile 26 kaçakçı hay· Fakat yalnız piyasaya olan sürüm imkanik karşılaşmakta 
zırlamağa memur etmişlerdir. vanı ele geçirilmiştir. satışlar nazarı itibara alınınca olduğunu gösterir . 

............... mıam::1 ......... r.-ım!ll ................................. , • ._ .. , ............. ,.. ............................... mm ............... .. 

efinesi 
ı Tar.ihe mUstenid zabıta romanı 

6 
Fevkalade bir hal ve hadi

se ile karşılaşmadık. Genç 
kadının çok bedbin olduğu 
muhakkak .. Tavsiyesi hilafına 
kulübeden çıktığımız halde 
hiçbir şey olmadık. 

Dedi. Fakat sağ tarafı üze· 
rine yatmış bulunuyordu, ani 
bir h~reketle döndü ve: 

- Yoksa, henüz gün doğ
madı mı, ay ışığına mı alda· 
nıyorum .. 

Dedi ve sonra Piyer'e: 
- Hey Piyer, hala mı uyu
r un? 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

Piyer homurdandı: 
- Uyanıyorum, müsyü ... 
Diye er ap verdi. 
Lük bu sırada ayağa kalktı; 

clbisesile ve }'alnız çizmelerini 
çıkarmak suretile yatmış olan 
Piyer de yerinden fırladı, seri 
bir hamle ile ağır masayı ka
pının arkasından çekti ve 
kapıyı açarak dışarı baktı. 

Ormanın temiz havası iki 
arkadaşa güzel bir tesir yaptı. 
Lük kulübeden dışarı çıktı, 
arkadaşına: 

- Haydi, sen de dışarıya 

çamurlatmaktan mı korkuyor
sun. Geceyi tehlikesiz geçir· 
dik. Nerede ise genç kız da 
gelecektir. Göreceksin ı<İ bu 
korkunç görünen şatodan hiç
bir zarar gelmiyecektir. 

Dedi. 
- Keyfiniz yerinde müsyü. 

Genç kız şimdi gelirse ne 
ala... Akşama kadar onu bek
liyecek değiliz ya.. Maamafih 
biz otomobili biraz temizle· 
meliyiz. 

- Hele acele etme .. Ken
dimizi göstermemeğe çalışma· 
lıyız. Biraz temiz hava aldık, 
bunun için gene kulübeye gir· 
meliyiz . Ben o dilber nvc;ya 
hoş gorünnıck için bütün or
manı vermrğc hazırıın. Bize 
kulübeden ç.ıkmamaınızı em
retmedi mi? Biz de emri mu· 

Gece vakıa çıktık amma, gece 
başka, bu parlak güneşli gün
düz de büsbütün başkadır. 

Piyer de Lük'ün fikrinde 
idi. 

İki delikanlının kulübeye 
kapandığından beş dakika 
sonra, dışarıdan kapıya hafif 
iki fiske vuruldu. 

Lük hemen yerinden fırladı 
kapıyı uçtı ve dilber avcı ile 
karşılaştı. Mahud iki büyük 
Danimarka köpeği gene kızın 
yanında idi. 

Genç kız, dün akşamki gi· 
bi avcı kıyafetinde değildi. 

Kısa ve hafif, fakat kolları 
uzun, yakaları kapalı bir rop 
giymi~ti. 

Genç kız cidden güzeldı, 
Lük <lün akşam karanlıkta 
tahmininde aldanmamıştı. Fa-

endişe gölgesi vardı. 
Lük' e yavaş bir sesle: 
- Müsyü; dedi, dün gece 

kulübe etrafında ayak sesleri 1 

duymadınız mı? 
- Hayır, fakat derin bir 

uykuya daldığımı da itiraf 
ederim. Arkadaşım Piyer de 
ayni şekilde uyudu. Piycr, 
sen birşey duymadın mı? 

Piyer cevap verdi: 
- Hayır, müsyü. 
Halbuki genç kız, güçlükle 

duyulacak bir sesle: 
- Buraya geldiğine emı· 

• 1 
nım .. 

Dedi. Daha birşeylcr söy· 
liyrcekti; biı<leıı sustu. Lii~: 

- Ma<lmazcl, dedi, buraya 
bir kimsenin gelip gelmediği· 
nı sonra anlamak şartiylc 

sizden evvela ısmınızı öğren· 
y •• 

aile isminizi bize lütfediniz. 
Dilber avcı, gülümsedi ve: 
- Müsyü, dedi, buraya 

isminizi sormak ve ismimi 
vermek için gelmiş değilim. 
Fakat hakkınız var. 

- Benim adım Lük Ober
tendir. Arkadaşım Piycr Mu· 
lendir, benim arkadaşım ve 
makinistimdir. İşte madmazel 
bizim, hüviyetimiz bundan 
ibarettir. 

Genç kız bir daha gülüm
sedi: 

- Benim de ismim Gisel· 
<lir. Babam Kont Torelvoş 
dün akşam gördüğünüz şato 
da ikamet etmektedir. Bütün 
bu büyük ormanlık mıntaka 
babamın malikanesidir. 

Dedi. Genç, birşeyler daha 
söylemek üzere iken sustu. -
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Hitler'in Söylevi f~1 E~G~E======' d~e~~~~~~~ 
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-Başı 1 inci sayfada- Almanya, iktısadiyş.tm pro· 

Hitler, sa~t onbirdo refakatin· gram ve siyasetle idare edil- Torbalı, da iskan edilen muhacir kardeRlerimiz 
de General Göering olduğu halde diğini pekala bilir. Bu sebeple Cenevre' de bir l" 

:;~~ı.:::n: .. ~:~i~y.~~~.~:: :::~:m:~mihşa~tı:~u0, n~Jö~: Veyselkarant Göçmenler kendilerine verilen ara~ 
hararetli alkışlarla Hitler'i karııla<h. Bir varmış, bir yokmuş: 

General Göering, Rayiıtag mec- siyasetle idareye alışmıştır. Deve dellal, Kedi bakkal, zı•yı• ekmı•ye başladılar 
lisinin es.ki reiai sıfatilc kürsüye Yalnız şunu unutmamak lazım .. 

idi güneş mangal, okka mıskal, 
gt: · ve Rayi~g meclisinin tekrar dır ki, yeni icatlar, dünyayı -----·-----
açıldığını beyan ederek; reis inti· değiştirmiştir. tükürük tutkal, sinek hamaı Torbalı'da 220 hanelik yeni bir köy kuruluyor. Komisyon 
habına geçilmesini l>ildirdi. Bunun iken bir Habeşistan hüküm· 
üzerine, nazi partisi lideri doktor Yeni icad olunan herbir darlığı varmış.. Gün gelmiş, göçmen evlerinin nerelerde yapılacağını tesbit etti 
Ferik, General Göering' in, tekrar makine, yüzlerce insanı iş sa- Habeşistan'ı bir Dev, deve Torbalı, (Anadolu) - İzmir - - arazi veriliyor,. 
riyasete s · ı · · t kl"f ttı" Bu hasından uzaklaştırıyor. Bu S hh d k C S eçı mesını e 1 e · yapıp hamutu ile beraber yut- ı at , ire törü evdet a- Birkaç gündür havaların yağ• 
tek.lif üzerine, 750 saylav, bu tek· insanlar.a, ancak milli ekono- B h'k'" . b l raçoğlu nun b.:ışkarılıg~ ında ve murlu gitmesinden go-çmenlcre 
lifi ittifakla kabul ettikler ini fl'ÖS· m·• · d · t · t k muş. u 1 ayeyı i İrsiniz Z d 

0 IK sayesm e ı ş emın e me tabii.t iraat irektörü Nadir'le Na- arazi tevzii i şi durdurulmuştu . 
terir bir vaziyette tek bir ~ücud ·· k'' d" Al b f mum un ur. manya unu D d fıa direktöründen müteşekkil ki gündiir yeniden faaliyete gibi ayağa kalktılar ve Göering'i ün ga· ete c ne göreyim: 
alkıelıyarak rcisli~ini tebrik ettiler. yaptı ve yapıyor. Fakat bu Bu masal devrinin biçare heyet, evclki gün buraya gel- geçilm iştir. Arazi kvzii iki 

kafi değildir. Fazla insanları, N mişler ve göçmen evleri inşası haftaya kadar bitirilecek ve 
Bundan sonra general Gö- hükümdarı ecaşi, elde teber, 1, müstemlekelere göndermek ve için tetıdkata devam etmiş- topraksız göçmen kalmıya. 

ering, kürsüden ayagw a kalka- başta külah, Cenevre'ye gelip, l d k onlara oralarda iş vermek er ir. ca tır. 
rak, riyasete intihabından do- politikacıların oturdukları mil- G ş· ndiye k d d ~ t lmış mecburiyetindeyiz. öçmen evlerinin nerelerde 11 

• a ar agı 1 

layı meclise teşekkür etti ve Hitler, nutkuna devamla Jetler meclisi denilen kahveha- yapılacağı, komisyonca tesbit olan arazi, göçmen kardeşle· 
hükumetin 1941 senesine ka- d nede saz şawliğine başlamış. edı"lmı'ştı·r. rimiz tarafından ekilmiştir. 

emiştir ki: 
dar rayiştagda _itimad reyi ist- _ Dört sene evel iktidar Zavallı hem eski günleri ha- Buna göre, Ahmetli ile Ye- Tepeköy dispanseri 
tediğini bildirdi. Rayiştag, k tırlar, hem çalar, hem aklar- niköy arasındaki mıntakada Torbalı, (Anadolu) - Te· 

mev iine geldiğimde, Alman- k h k k · derhal ve tam bir ittifakla mış. (220) hanelik yeni bir göçmen pe öy Ü umel onağı cı\"a-
ları, diğer milletlere nisbetle d b 1 k H l"l h itimat reyi verdi. Bir rivayete göre, söylediği köyü teşkil edilecek, bundan rın a u unan es i i a ia mer 
miskinleşmiş bir halde bul- d. · ı.. l d' t f d Müteakiben Rayiştag reis, şarkılardan biri şu imiş: başka Kayas köyünde 32, Ha- ıspanserı ut: e ıye ara ın an 
dum. Evvela orduyu • ve do- 1 satın alınn1ıştır 

sözü Hitler'e verdi, Hitler, Na ei cangahı canan <luymıyor vuzbaşı köyünde 54, Taşkişli · 
nanınayı tanzim ettim. Ney leyim takdire tedbir uymıyor. k .. .. d 54 Burası, gene dispanser ola· 

birkaç saniye sonra kürsüye (Ren) in işgalile esaret zin- Etmedi bahtım felekle imtizaç oyun e göçmen evı ya- rak kullanılacak ve belediye 
gelmiş bulunuyor. cirlerini kırdım ve Alman mil- ~eyleyim tnk(lire Ledbir uymıyor. pılacaktır. fakir hastaları burada tedavi 

Alman devlet reisi, Nazile- !etinin şerefini kurtardım. Şim- Necaşi, M. Eden'i gördükçe Göçmenlere Cevdet Saraçoğlu ettirecektir. 
rin uzun bir tarihçesini yaptı di, Alman milletinin haklarını hemen etrafında dolaşmıya ve ----~-----•• •~ • * ••----------
ve kan dökmeden Almanya'da arıyorum. Zira Almanya, kim· koltuğunun altındaki bir sazı Sökede sürek avı 
büyük bir inkılap yapmağa seden birşey gasbetıniş de- çıkararak şu parçayı çalmıya --•. • ·••--

ıcumhuriyetçilikten dem vuran ğildir.,, başlarmış: Avcılar, J 8 Domuz 
spanya gibi yüzbinlerce insan Hitler, derin bir heyecanla İıtcdin de gönlümü YerJim sana! 

kanı akıtmadığını söyledi. nutkuna devam ederek şunları Ah neler ettin neler sonra bana! 4 Çakal Vurdu/ar 
Hitler, sözüne devamla de- ilave eylemı'ştı"r.· WlnıeJin kadrim yazık ey bivefa Söke (A

Ah :ih nder ı-ttin neler onra bana! 
miştir ki: Almanya'nın, umumi harbın nadolu) -

D.k ı k Zavallı Necaşi'nin Cenevre 
"- ı tatör ü ten ve cum- mes'ulü olduğu ileri sürüle· Yeni seçi-

h b h d 1 B illerine Veyselkarani gibi bağ-
uriyetten a se i iyor. ütün rek, onun zayıf bulundugv u bir len C. H. 

d h · d rını döğe-döğe dolaşması her~ p 
ünya muvace esın e şunu zamanda kuvvete serfuru ede- artisi ida-

1 k · k" Al kesin gözlerini yaşa boğmakta söy eme isterım ı manya, rek vcrsay muahedesine vaz- re heyetile 
h d l · d d k imi ş .. Fakat cananı konsey o 

er ev etten zıya e emo - etmiş oldugv u imzayı tanımı· halkevi ida 
Al 'd h f d kadar bivefa imiş ki, başını 

rattır. manya a er er , yorum. Alman milletinin şe- re heyeti 
h d. H lk k d' hAk" çevirip şöyle bir iltifat bile semcrelı' ça 
erşey ır. a • en 1 a ı- refini kurtarmak ve ona layık 

h"k d' B ...ı. ·• ı ·· eylemezmiş .. miyetine a im ır. ai' .. a tur u oldugv u mevkii vermek, benim Jışm alarma 
1 d '-~ k z· o da dayanamaz, şunu söy- b 1 l 

o masın a imKan yo tur. ıra en birinci borcumdur. lermiş: aşa mış a 
Alman nasyonalistleri, başta Eskı" du""şmanlarımız, bilme- d lb dır. Sen benim gerçek a üvvii ka i 
ben olduğum halde halkın lidirler ki, isteseler de, iste- naşaıhm mıs.n, Halkevi salonunda tertip 
içinden çıkmışızdır." meseler de eski zamanlar Söyle ullah a~kına mabzuzu edilen çay ziyafetinde, Sökc-

Hitler'in, bu sözleri, sürekli bitmiştir.,, feryadım mısın nin bütün münevverleri bulun-
ve şiddetli alkışlarla karşılandı. Hitler, bu sözleri söylerken Çimdik muşlar, faydalı görüşmeler ol-

Hitler, bundan sonra Al- mütemadiyen ve dakikalarca - - ----- ----- muş, daha iyi bir şekilde ça-
manya'nın ekonomik vaziyetin- alkışlanıyordu. Alkış tufanı Komünist lışılması için bazı esaslar tes-
den bahsederek şunları söyle- kesilince Hitler devamla de- İıçtimafarı menedildi bit edilmiştir. 
miştir: miştir ki: SUrek avı 

Al • "kt d Cenevre, 30 ( Radyo ) - · y E - manya nın, ı ısa en _ Belçika ve Hollandanın Geçen hafta ilçebay . r· 
f b. h ld b J d ğ Nöşatle Kantoni komünist iç- k ena ır a e u un u unu, tamamiyeti mülkiyeleri bizim yelkin'in hazırladığı süre avı-
h ,. k b ld w •• l d"l timalarını şiddetli surette ya- 286 · t" k t · f 

.._a•t•ta-•a•y•o-•u•g•u•n•u•s•o•y•e-ı -er. ıçın değişmez bir esastır. na, genç ış ıra e mış ır. 
~ sak etmiştir. Avcılar sabahleyin erkenden 
lialkevi köşesi: Fransa'ya gelince, bu komşu Birçok komünist merkezle- S k d l 1 

devletle aramızda, aklı selimin aveci öyün e top anmış ar 
rinde zabıta taharriyat yapmış ve vazife taksimi yapmışlardır. 

Dil, edebiyat ve kabul edebileceği hiçbir ihti- ve birçok vesikalar elde edil- Müteakiben faaliyete geçilmiş 
tarih komitesi laf yoktur. Biz, bütün mual- miştir. ve iki koldan Saveci deresi 

Konferanslar verilmesini 
musahabeler yaptlmasmı 

kararlaşbrdı. 
Evvelce haber verildiği veç

hile dün Halkevi dil, tarih ve 
edebiyat toplantısı yaptlmış 
bu toplantıda faydalı kararlar 
verilmiştir. 

Toplantıya iştirak eden üye
lerin ihtisaslarına göre zümre
lere ayrılması işi bittikten son· 
ıa, talepnameleri alınmış ve 
diğer kararlar müzakere edil
ıniştir. 

Bu kararlar arasında mü
sahabeler, konferanslar ver
nıek te vardır. 

On beş günde bir müsahabe 
ve ayda birde konferans veri
lecektir. Müsahabe ve konfe
tans verecek selahiyettar şa

hıslar tesbit edilmiştir. Her 
biri kendi ihtisası dairesinde 
dil, tarih, Arkeoloji, edebiy&t, 
şiir ve ar üzerine konferanslr 
Verecektir. 

lak, mes' clelerde herkesle uz- sarılmıştır. Geç vakte kadar 
laşmağa amadeyiz. Ancak, V arŞOVa 'da devam eden avlanma, çok 
hakkımız ve şerefimiz nazarı Yahudi aleyhtarlığı neşe'li ve heyecanlı geçmiş, 
dikkate alınmalıdır. iki uç mıntakada 18 Domuz, 

lngiltere hariciye nazırı M. Varşova, 30(Radyo)- Üni- 4 Çakal vurulmuştur. 
Eden'in nutkuna gelince; in- versitedc talebe Yahudi tale- .. 

b d 1 · · OJemiş'te giliz - Fransız münasebatını ala· enin ers ere gırmesme ma- a 1 

kadar eden hususat hakkında ni olmak istemişlerdir. Havalar iyi gidiyor 
verdiği izahattan dolayı ken· Bu münasebetle çıkan karı- Ödemiş (Anadolu) - Öde-
disine teşkkiir ederim. Fakat şıklıkta iki kişi yaralanmıştır. miş çocuk esirgeme kurumu

nun yıllık kongresi !bugün 
şunu hatırlatmak isterim ki, için anlaştık. Görüyorsunuz ki, toplanacaklar. 
Almanya tecerrüd etmiş ve bütün bunlar, Almanya'mn § - Ödemişte havalar çok 
bugünkü vaziyet karşısında siyaset sahasında mütecerrit müsaid gitmektedir. Mebzul 
kendisini alakadar eden mes- bir vaziyette olmadığını tama- yağmurlar mahsul üzerinde 
eleleri bir l arnfa ter ketmiş de- men is bat eder. çok iyi tesir icra etmiştir. Bu 
ğildir. Nasıl olsun ki, bugün, Ekonomik sahada ise, bize yılın bereketli olacağı tahmin 
Avrupa işlerinden uzak kalmış yapılan bir takım teklifleri edilmektedir. 
hiçbir devlet tanımıyoruz. reddettiysek, bu gibi teklif- Felaketzedeler teşakkür 

Büyük Britanya hariciye Na- !erden uzak kalmak istediği- ediyorlar 
zırına şunu da hatırlatmak is- mizdendir. Çine (Anadolu) - Bir kaza 
terim ki Almanya birçok dev- Hitler, bundan sonra Rus- neticesinde vukua gelen yan-
letlerle münasebatını tanzim ya' dan, silahlnnmadan ve daha ~ında iiç ailenin evleri tama-
etmiş, dostluk muahedeleri bazı muhtelif mes'elelerden men yanmıştır. Kızılay; çocuk 
yapmıştır. Polonya ile anlaş- bahsetmiş ve neticede, Al- esirgeme kurumu ve Çine 
mamız vardır. İtalya ile - olan manya'nın dört senelik plan- halkı, kışın bu şiddetli so-
münasebatımız dahn samimi dan asi •azgeçmiyeceğini be- ğuklarında açıkta kalan fela-

Uşak 'ta spor 

Atatürk büstli turnavası 
sona erdi .. __ ...___.. .. - - --

Mükafatlar galib gelen kulüb-
lere merasimle verildi. 

Uşak (Husu
si) - Halkevi 
spor komite· 
mizin tertib et
tiği (Atatürk) 
büstünün tur
navası için Uşak-

ta bulunan üç 
kulübümüz ara
sında futbol 
karşılaş mal arı 
neticesinde bi
rinci takımlar 

arasında Genç
ler Birliği, ikin· 
ci takımlar ara· Parti başkanı büstleri verirken 
sında da Turan idman yurdu bağlılığının mes'ud neticele· 
altı hafta devam eden karşı· rinden bahsederek, Uşak'ta 

laşmalar<lan sonı a üstünlüğü spor ve gençlik hareketlerine 
elde etmiş ve Ulu Önderimi· karşı gösterilen yakın ve sıcak 
zin büstlerine hak kazanmış· ilgiden övünç duyduğunu, bil· 
lardır. hassa kaydetmiştir. 

Halkevimiz başkanı Yusuf 
Bu büstler, geçen akşam Aysan en biiyüğümüzün büst· 

Halkevimiz salonunda ve. üç- lerini evvela gençler birliğine, 
yüze yakın genç sporcu ve sonra da Turan idman yurdu 
spor sevenler önünde büyük umumi kaptanlarına vererek 
törenle kazanan kulüplere ve- heyecanlı sözlerle üstünliiğün 
rilmiştir. müstesna vasıflannı canlandır-

Parti başkanı Hakkı Can- mıştır. Bu duyguya snlonu dol-
doğan bu münasebetle verdiği duran yüzlerce genç hararetle 
söylevde, gençliğin partimize katılmıştır. 

ve sıkt bir sahaya girmiştir. yan ederek, şiddetli alkışlar ketzedelerin yardmuna koş-
Avusturya, Macaristan, Yugos- arasında sözünü bitirmİ!jitir. muş ve kendilerine yardımda Menemen, (ANADOLU) - İlçebayımız, haftanın beş gü-
lavya, Yunanistan, Bulgaristan Paris, 30 (Radyo) - Bütün bulunmuştur. Felaketzede Ya· nünde civar köylere giderek halkla yakından temaslarda bu-

Spor işleri 
Hatkevi spor komite5i, ya

rınki pazartesi günü saat 17 de 
_ _, __ toplanarak soor isleri üzerind 

ve Portckiz'le münasebatımız dünya radyoları, Hitler'in nut- rıkçıoğlu evlatları, hayır mües- lunmakta, dertlerini dinlemektedir. 
e..vka liıd do.staned ir. I apon,_- _.__A.MJHJL~ehll.!o<.!mil.!.!.m!.!.i ~e~t~lc:!......-'h!.!.:e!:<!r....:t~a~ra~f~a.-.....ı;s:..:.:e~s ıı:.:ılo.:.:.er:..::.İ:.:.nc.:.... ... v;..ı;e=--~in:.:..;e=--.:.:h~a:.:.lk::.:.ın~a=--ı __ R::....:..:e:::..:si~m.:..;:d::..:e:.ı......;M=-=e.:..:.n.=.:em=e.:..:.n ....:i;.:..;l ıt,.;:e:.;::b;..=a:J.,:;,.:.ın.:..:.ı ..;:H...:.e..:..;l;.,,;_v:..:..ac::..:ı......:..:.k.-.ö.Liı::..:. n.:...:d:a.:e:...ı.., ..:..:k:..:;ö..ı.......::.m:..:..e::..:k.:...:t...:.e.::..b=-i _ 
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1 Carihten Yapraklar 1 ~- Ye~':anyay!~ler Karol 
Kabine içtimaına 

Ah, seni pencere Bugünkü maçlar çok he- Montr;.;~~;~~;yo)-Ka- riyaset etti. 

d • • •? ı ı kt nada meclisi milli müdafaa B"k 30 (R d ) K 1 
uşmanı senı • yecan 1 O aca ır büdçesini tetkik etmiştir. Büd- Kar~l,r~~n kab:n:oiçtimaı~aa 

---..----------- ----------- çe 381,600,000 Dolardır. Ge-

Tez olun, Hacı Selim mel'u
nunu bana getirin! 

Üçüncü Sultan Selim şeh
zadeliği zamanında ve amcası 
Abdülhamid Han tahtta iken; 

- Bir fesad çıkarır, taç ve 
taht, devlet ve saltanat işle
rine burnunu sokup bir gaile 
açar mülahazasile hapse tıkıl

mıştı . ...ı.bdülhamid Han, sal
tanatındaki teamülle, onu cel
ladlarının eline verip boğdura
bilir ve başını kopartabilirdi. 
Fakat bunu yapmamış, Selim'i, 
bir odaya kapatmakla iktifa 
etmişti. 

Şehzade, sarayda açılan bir 
mezarda diri yaşayan bir ölü
ye benziyordu. Dıvarlarla, ta
vanlarla konuşuyor, kendisine 
getirilen gümüş yemek kap· 
larını, sinileri biribirine çarpa
rak onların seslerini dinlemeğe 
çalışıyordu. 

Ses ihtiyacı, konuşma ihti
yacı canına tak demişti. 

• * * Nihayet o da padişah ol-
muştu. Hüküm ve ferman elin
de idi. 

O tarihlerde de tersanede 
hararetli bir şekilde gemi in
şaatı devam ediyordu, donan
ma Karadeniz'e çıkacaktı . 

Üçüncü Selim, sık sık kıya
fetini değiştiriyor, tersaneye 
kadar gidiyor, hiç gözükme
den bu faaliyeti tetkikten son
ra saraya dönüyordu. 

Her gidişinde tersane emini 
Selim ağaya uzaktan şöyle 
bakıyor: 

- Ah pencere katili ah, 
hele sen dur, ben sana enca
mını gösteririm. İran sokakla
rının piçi seni! 

Diyerek homurdanıyordu. 
Sarayda bile, ara-sıra Selim 

ağayı görür gibi oluyor: 
- Ona nasıl lbir ceza ver· 

sem acepl.. 
Diye düşünüyordu. 
- Penceresiz, küçücük bir 

yeraltı bodrumuna mı attırsam 
onu, ne eylesem layıktır ol 
nadana!. 

ikide bir, kendisine mahsus 
olan büyük ve muhteşem kal
yonun biran evvel hazırlan
ması için de tersane emininin 
iki ayağını bir papuça soku
yordu .. 

Geminin kızakla denize in
dirileceği gün de gene kıya
fet tebdili ile gelmiş ve mev
cud amelenin az olduğunu 
görmüştü. Bu hal onu büsbü
tün sinirlendirmişti: 

- Ah seni pencere düş

manı, ah seni pençere katili!. 
Sesi, ifşayı ruz düşmanı seni, 
Hele dur sen!... Sana öyle 
bir ceza tertip edeyim ki.. 

Fakat birtürlü, ona vereceği 
cezayı bulamıyordu. Selim 
ağaya pencere düşmanı de
mekteki kasd ve manayı da 
yalnız kendisi biliyordu ve bu 
bildiği şey, yıllar var ki, kal
binin içini kemiriyor ve ara 
sıra o dakikayı hatırladıkça, 
bertarafı ter içinde kalıyor, 
titriyor, nöbet ve kabus geçi
riyordu .. 

Tersane eminine ceza .. 
Pencere düşmanına cezai. 
Bulduğu herşey, onu tat· 

in etmi ordu. Tahta çıktı"' ı-

Ogün artık donanma, boğaza 
çıkacaktı ve üçüncü Selim, 
yalı köşkünün boğaza açılan 
penceresinden donanmayı sey· 
redecekti . 

Kadırgalar, kalyonlar ve di
ğer parçalar, pırıl pırıl dene
bilecek bir halde, bembeyaz 
yelkenlerini rüzgara açarak, 
ağır ağır geçmeğe ve boğazın 
sularında süzülmeğe başladı
lar ... 

Üçüncü Selim ve bazı ve
zirler penceredeydiler. Padişah, 
sakalını sıvazlıyor, memnuni
yetini ifade edecek kelime 
bulamıyordu.. Donanmadan 
çok ümid bekliyordu .. 

Tam o sırada, kadırgalar· 
dan birinin içinde tersane 
emini hacı Selim ağayı, gurur· 
la dolaşırken görür gibi oldu 
ve kendini tutamıyarak; 

-Buldum ·dedi- cezanı bul
dum pencere düşmanı! 

Yalnız kaldığı vakit ellerini 
uğuşturdu: 

- O da ebediyen pence
resiz kalmalıdır! Bu hususta 
mezardan daha iyi yer mi bu
lunur ki?... Ne penceresi var 
dır, ne de kapısı!. 

Ertesi gündü. Hava, bir 
bahar yumuşaklığı ve parıltısı 
içindeydi. Padişah öğle vak
tine doğru saraydan fırladı ve 
tersaneye gitti. 

Kendisine mahsus olan muh· 
teşem kalyon da hazırlanmıştı. 
Onu görenleri hemen bir telaş 
aldı, "Arslanımız, sultanımız 

geldi!,, Fısıltıları, koşuşmalar, 

eğilmeler, kılığı, kıyafeti to· 
parlamalar başladı. 

Üçüncü Selim, hemen kal
yonuna geçti. Kendisine mah
sus olan yere oturup bağırdı: 

- Tez ol Hacı Selim de· 
nilen mel'unu huzuruma getirini 

Tersane emini, ne olduğunu 
bilemedi. İltifata mazhar ola
cağından hiç de emin değildi. 
Hertaraf ı titriyordu. Ayakları 

dolaşıyor, kulakları uğuldayor, 
kalbi, ecel korkusile, şiddetle 
çarpıyordu. Kalyona girdiği 
vakit sağında ve solunda iki 
kişi peyda oluverdi.. Başını 

çevirince inledi ve sendeledi: 
Cellatlar, padişahın cellat

ları!.. 
Üçüncü Selim'e yaklaşıyor

du ki, padişahın ateş saçan 
gözlerinden, iki cellada doğru 
gizli bir işaret fırladı .. Selim, 
bunu müteakib, 

- Seni pencere düşmanı 

seni. Ben de seni öyle bir 
penceresiz yere sokayım kil. 

Diye mırıldandı. 
Celladın korkunç, müthiş 

ve kocaman pençeleri, Hacı 

Selim ağayı bir hamlede ya
kalamış, ayaklarını yerden ke
sip başını koparıvermişti.. Ve 
biraz sonra Hacı Selim ağanın 
cesedi penceresiz ve ebedi 
mekanına tıkılmıştı. 

* * * Sebep şu idi: 
Selim sarayda mahbus iken, 

yalnızlık artık asabını bozma
ğa başlamıştı. Avlıya bakan 
küçük bir pencere vardı. Bir 
gün oradan başını uzatmış ve 

ukadar Hüseyin ağayı gör-

Disiplinli ve çalışkan Göztepe takımının çen seneye nisbetle daha faz- riyaset etmiştir. Bu içtimada 
b / ladır. Bu sene Sahil müdafaa İtalya' dan yeni dönmüş olan 

ugün de galip ge mesi muhtemeldir teşkilatına ehemmiyet verile- sıhhiye bakanı ltalya 'nın sıhhi 
Bugün Alsancak sahasında dar yaptığı bütün müsaba- cek ve yeniden 100 tayyare teşkilatını izah etmiştir. Bu 

likin yedinci haf tası müsaba- kal arı kazanarak namağlup pu- yapılacaktır. Bu suretle kanada 
k h B 

hava kuvveti 284 tayyaden teşkilatın Romanya'da da tat-
aları yapılacaktır. Maçlar er vantaj başına geçmiştir. ina· 

ı·kı' sahada saat tam dokuzda l h G .. t k mürekkt:p olacaktır. biki kararlaştırılmıştır. ena ey oztepe a ımı puvan-
başlıyacaktır. İlk oyun İzmir- taj üzerindeki mevkiini mu· , mBi!Ei!lat!l--l?Jll!BmEDlm~IEm"3Dlmlmll3Blim ... , 

İZMIR 1 spor ·- Demirspor takımları hafaza etmek için bugünkü 
arasında yapılacak ve bunu müsabakayı kazanmağa gayret 
Altınordu - Egespor maçı ta- edecektir. 
kib edecektir. Saat 13 te Al· Beri taraftan da K.S.K. düş-
tay - Burnava takımları karşı- tüğü vaziyetten kurtulmak için 
laşacak ve ondan sora sıra var kuvvetile çalışacağına na-
günün en mühim maçı olan ran oyunun heyecanlı ve alakalı 
K. S. K. · Göztepe müsaba- geçeceğini tahmin edebiliriz. 
kasına gelecektir. Halk sahasında tiyni kulüp-

Liklerin bidayetinde iyi bir lerin B takımları karşılaşa

Pa ...... uk m s catı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına 
faiktir. 

kadro ile oyunlara iştirak eden caktır. Telefon No. 2211 ve 3067 
* * K. S. K. takımı Altınordu'ya 

mağlup olduktan sonra bozul· 

muş ve sıra ile Demirspor'a 
ve geçen hafta da Burnava'ya 

mağlup olmaktan kurtulama
mıştır. iyi elemanlara malik 

* 1 Bugün birinci kanunun son IE!~m1:::m1• 
Telgraf adresi Bayrak lz11tir 

olan bu takımın birdenbire 
fena vaziyete düşmesine ku-

lüb idarecilerinin alakasızlı
ğına hamletmek lazımgelir. 

K.S.K. takımının vaziyeti bu 
merkezde iken, Göztepe takımı 
tam formünde bir takım olarak 
liklere girmiş ve şimdiye ka-

pazarı olmak münasebetile 
kır koşularının ikinci serisi 
yapılacaktır. Koşu 500 metre 
üzerindedir. Koşular lisanssız 
olarak yapılacağına göre müt
tefik ve gayri müttefik kulüb
lerin atletleri iştirak edebile
cektir. Mezkur koşu Reşadiye 
ile Balçova arasında yapılacak 
ve iştirak edecek oyuncular 
hakemlerle beraber Güzelya
lı' daki Göztepe kulübünde 
saat 9,30 da bulunacaatır: 

Dr. Abdi Muhtar'a göre 
- Başı. 3 üncü sahifede -

istihbar vasıtası vardır. Bu 
bir ...... 

ikinci mes'ele: 
Tecrübevi ilim bu gibi hadi

seleri şimdiye kadar ne için 
inkar etmiştir? İlim adamları 
dünyanın en bitaraf ve esrarı 
tabiatı keşifle meşgul olmayı 
meslek ittihaz etmiş adamlar
dır.? Ne için bu gibi hadise
leri bilhassa bu gibi ilim 
adamları red ve inkar ediyor
lar? 

Bu da başlı başına ehem
miyetli bir sualin mevzuu ol
malıdır. 

ilim adamları hadiseleri tec
rübe imtihanından geçiren 
adamlardır. Tecrübenin daima 
tasdik ettiği şeyleri akıla ne 
kadar aykırı görünürse görün
sün derakap kabul ederler. 
Ve tecrübenin tekzip ettiği 
hadiselere de asla iltifat et-....................... 
ve merhametle ona bakıyordu. 
Epice konuştular ve Hüseyin 
ağa ayrıldı. 

Artık haftanın veya muay
yen bir günün muayyen bir 
saatinde Hüseyin ağa tekrar 
geliyor,' şehzade ile konuşu
yordu. Şu küçücük pencere, 
onu delirmekten kurtarmıştı. 

Hüseyin ağayı, adeta cennet
ten çıkıp ta kendisini tesel
liye gelmiş bir melek olarak 
telakki ediyordu. 

Artık dıvarlarla, madeni eş· 
yayı tokuşturmakla uğraş-

mıyordu. 

Fakat bir gün, tam konuş
mıya başhyacakları sırada, 
Selim ağa görüvermişti. Şeh
zade başını çekmiş, Çukadar 
Hüseyin ağa da kaçmıştı. F e
laket, ertesi gün kopmuştu: 

Avlı tarafından gelen iki 
yapıcı pencereyi taşla örmüş, 
sıvalamış ve kapamışlardı. 

Üçüncü Selim gene dıvar
larla, sabanlarla, sinilerle ya
payalnız kalmıştı. 

mezler. Aklın ve mantığın 
da icabı budur. 

Fakat?.... Evet büyük bir 
fakat vardır. Bir hadise, tec
rübe etmek istiyen tecrübeci
lerin arzu ettikleri zaman vu
k ubulacak kategoriden olması 
da şarttır: 

Mesela: Havada muallakta · 
bırakılan bir cismin sukutu sür' -
ati her saniyede değişir, de
nilince bunu tecürübe etmek 
mümkündür. Çünkü her ne za
man bir cismi muallaktan bı
raksak mutlaka sukut eder. 
Ve bu sukutun kontrolü müm
kündür. Binaenaleyh sukut 
kanunu tecrübe ile her daim 
kontrol edilen tecrübevi il
min bir kanunu olur. 

Fakat benim başıma gelen 
hadiseler gibi şeyler, insanda 
her daim, vukubulan şeyler 
değildir; binaenaleyh tecrübe 
edilmek için ilmin heran em
rine amade olan sınıfından 
değillerdir. 

Tecrübevi ilimler, tecrübe
den geçirdikleri hadiselere 
inanamazlar, aksi takdirde 
tecrübevi ilimler, tecrübe ilmi 
olmaktan çıkarlar. Fakat tec
rübevi ilmin keyfine tabi ol
madıkları için her daim tec· 
rübe edilemieyorlar, diye bu 
hadiseler hem hadise olmak
tan, hem de gerçek olmaktan 
sakıt olmazlar. Yalnız şahid 
olanların bildiği ve tanıdığı 
bir hadise olmak mevkiinde 
kalırlar. 

- Peki doktor. insan vü
cudunda teşrih ve fizyoloji 
gibi resmi ilimlerin tanıttığı 
varlıktan daha engin bir var· 
lığımız olduğuna inanıyor mı

sınız? 

- Azizim, insan vücudun
da bu ilimlerin yalnız bugün 
tanıttığından daha engin bir 
varlığımız olduğuna değil, on
ların tanıtmağa hiçbir zaman 
mezun ve muktedir olamıya-

En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 
çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 1 O tenzilat yapılacaktır. f stiyenlerin İzmir' de Başdu
rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati

•• • . . . • ' • / ~: ..... •• ,f fine müracaatları . 

T.N. K 
BÜYÜK 

// 

Miice lit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

varlığımın bütün kuvvetile ina
nıyorum. 

- O halde doktorum bir 
sual daha ruh nasıl şeydir? 

- Uzun, k;mşık izahlara 
hacet olmasın diye, size aklı 
selimin ta kendisini işaret et
mek isterim. Onu kavrıyan 
şey, ancak budur. İşte bir 
misal: · 

Büyük ve aziz bir şahsiyet, 
bir gün, yanında bulunanlara 
elektirik lambasını işaretle bu
nun ne olduğunu sormuş. Ya
nındakiler, maksadı kavrıya
madıklarından cevapta biraz 
gecikmişler. Hemen posta ne· 
ferini çağırmış. 

- Oğlum Mehmet ·demiş
bu nedir? 

- Lambadır efendim. 
Ne lambası? 

- Elektirik dediğin, nasıl 
şeydir? 

- Neydüğü bilinmez, etti
ğinden bellidir. 

işte bu Türk aklı seliminin 
en büyük, en veciz C'e· 
vabını, cesaret ve emniyetle 

ben de size verebilirim. Ney 
düğü bilinmez, ettiğinden bei-

lidir. ** 
-.ımamm~ .... , .. _._ .. 

Zayi makbuz 
İzmir İthalat gümrüğünden 

Sümer bank namına alınan 
17/9/935 günlemeçli ve 2/40 

sayılı 410 Türk liralık mak· 
buz kaybolmuştur. Yenisi alı

nacağından eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Keçiborlu kükürtleri Türk 
anonim şirketi 

f .. .._: ..... ı. ...... : 
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/zmir harici askeri satın alma ilanları Satılık Ev lzmir Komutanlığı ilanları 
Jzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. K. Rs. den: 
j - Şartnamesindeki değişiklik dolayısile dört adet muh-

telif tezgah yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (17000) lira olup ilk teminat 
parası (1275) liradır. 

3 ~ ihalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - Evsaf ve şeraiti M. M. Sat. Al. Ko. da göriilebilir. 
5 """"" Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 

cü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale gün ve saatından en geç 
bir saat evetine kadar M. M. V. Satın alma kornis· 

Burnava Tümen ~atın alma komisyopuqdan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

kilo tutarı teminatı şekli 

Arpa veya yulaf Gaziemir 16500 990 75 Açık 812131 Pazartesi 10 
Arpa veya yulaf Burnava 130500 7830 588 Kapalı 8/2/37 11 11 
Arpa veya yulaf Aydın 17500 1050 79 Açık 8/2/37 11 15 
Arpa veya yulaf Söke 139500 8370 628 Kapalı 8/ 2/37 11 16 

t - Tümen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda cins miktar ve mahalli yazılı arpa veya yu· 
laf münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaları hizalarında yazılı şekillerde ve saatlarda olmak üzere 8/2/937 paıartesi 
günü yapılacaktır. 

Karantina'da Eski kapı so
kağında 7 numaralı ev ' satı: 
lıktır. Üç kat üzerine on odası 
vardır. J-ler katın teçhizatı 
eyrı olup içabında ıtyrı ayn 
kiraya verilebilir. Ev otuz lircı 
kira getirmektedır. Su ve elek~ 
tirik tesisatı mevcuttur. Alma\\ 
istiyenler ihracat gümrüğü tah· 
riat katibi Seıai'ye başvursun , 

......._ yonuna vermeleri. 16 31 14 2 162 
3 Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarları hlzalnrında yazılıdır, 
4 - Şartnameleri hergü komisyonda görülebilir. 

"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta • 

lıtt Ltd. 

....... 

....... 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için 27360 kilo sabun kapalı 

zarfla eksiltmesi 16/şubat/937 salı gunü saat 16 da 
lzmir Mst, Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Sabunun mecmu tutarı 10670 lira 40 kuruş olup mu· 
vakkat teminatı 800 lira 28 kuruştur. 

3 - Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gün ve saatından en geç bir saat evel komisyona ver-
meleri. 27 31 5 11 273 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - (16500) kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli (22770) lira ilk teminatı (1707) 

lira (75) kuruştur. 
3 - ihalesi 2 Şubat 937 salı günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. satın alma ko· 

misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 24S10 sayılı kanunun 2. ve 3. 
cü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat 
ve tekfif mektuplarını ihale gün ve saatından en az 
bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 16 20 25 31 .127 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 6 kalem muytabiyenin açık ek· 

siltmesi ile ihalesi 11/şubat/937 perşembe günü saat 
14,30 da Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. 

2 - Altı kalem muytabiyenin mecmu ..atutarı 1194 lira 25 
kuruş olup ilk teminatı 89 lira 5 r kuruştur. 

3 Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye i~tirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 şayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve 
saatından en geç bir saat evel komisyona vermeleri. 

5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavaclaki Askeri satın alma komisyonuna gelme-
leri. 21 26 31 5 187 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 32900 lira olan 35000 metre yerli pamuk kumaş 
12 Şubat 937 tarihine r ; sthyan cuma günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 2467 lira 50 kuruş olup şartnamesi f 56 
kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifat• dallilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını 12 Şubat 937 cuma günü 
saat 13 e kadar Kasım paşa' da bulunan komisyon Öaşkanlığına 
vermeleri. 26 31 5 11 433-244 

Askeri Fabrikalar 
umum müdürlü· 
ğünden: 

Askerliğini yapmış olan Ticaret Lisesi mezunu bir memur 
alınacaktır. Ticaret tahsilile beraber banka ve ticari müesse
selerde çalışmış ve buralardan bonservis almış olanlar tercih 
olunacak ve ellerindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda gös
terecekleri ehliyete göre yüz seksen liraya kadar ücret veri· 
lecektir. 

isteklilerin istidalarına bağlıyacakları diploma askerlik vesi
kası ve nüfus cüzdanlarile birlikte en geç 10/şubat/937 akşa
mına kadar umum müdürlüğe müracaatları . 27-29-1-3·5 247 

Manisa vilayeti daimi encü
meninden; 

l - Manisa - Akhisar yolunun O + 500 - 1 + 491 inci 
kilometreleri arasında altı metresi Bandırmanın Kapı 
dağı granitinden ve sağdan soldan ellişer santimlik 
yağmur olukları ile bordür taşlarının Manisa ocağın· 
dan çıkarılacak muntazam taşlarla yapılması işi 48423 
lira 96 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 1812/937 per· 
şembe günü saat onbire kadar müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

, ___ _ 
KonkurClato komiserliğin

den: 

lzmir'de Kestane pazarında 
iki numarada zahireci Kasa
balı Hayrinin alacaklarile kon
kurdato akdine lzmir icra ha· 
kimliğince 28/ 1/ 937 tarihinde 
karar verilmiştir. Alacaklı olan
ların işbu ilanın neşri tarihin· 

den itibaren yirmi gün içinde 
alacakları miktarını bildirmek 
ve kaydettirmek üzere kon
kurdato komiseri İzmir de İkinci 
beyler sokağında Abidin zade 
hanında 6 numaralı yazıhane· 
deAvukat Tevfik Kayhan'a 
müracaat etmelerini ve ala
cakları miktarını kaydettirme
lerini hilafında hareket eden
lerin konkurdato müzakere
sine kabul edilmiyecekleri icra 
ve iflas kanununun 292 inci 
maddesine tevfikan ilan olu-
nur. 

Hellenic Lines 
Limited 

"HELLAS,, vapuru 27 ikinci 
kanunda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"İDEF jORD,, vapuru 18 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
)emez. 

Birinci kordonda 11 UMDAL,, 
UMUMI DENİZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Kemalpaşa Ziraat Bankasın
dan; 

Ziraat Bankasının eski binasına ait çarşı içinde ve hükumet 
meydanında kain sağı Halil lörahimin Mehmet solu. hükum~~ 
meydanı önü yol arkası gene hükumet meydanlığı ıle çevrılı 
ve mesahası 49 metre muraböaından ibaret bulunan bir parça 
arsa tarihi ilandan itibaren otuz gün müddet!el açık artırma 
suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 1-Mart-937 inci pazartesi günü saat 14 de başlıya· 
rak saat 16 da kat'i ihalesi icra kılınacağından talip olanlu
rın mezkur günde Kemalpaşa Ziraat bankasında yüzde yedi 
buçuk pey akçesile hazır bulunmaları ve daha ziyade tafsilat 
istiyenlerin her gün bankamıza müracaatla dosyasındaki şart-

27 31 4 10 272 
...._ -----------------------------------~------~ 2 Bu işe ait şartname, keşifname ve buna müteferri di

ğer evrak 242 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa mü-

nameyi görup okumaları ilan olunur. 308 

bmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 1,000 Ton muadili olan 1,388,888 litre 73 oktanik 

benzin ile 200bn muadili 274,248 litre87 oktanik ben· 
zin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 Hepsinin tahmin edilen bedeli 415,364 lira 60 kuruş 
olub ilk teminat parası 20365 liradır. 

3 Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

4 - İhalesi 17 şubat 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerindeki belgelerile birlikte ihale saatın
dan en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif 
mektublarını M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 

........__ meleri. 1627 1 15 31 14 

İzmir Müstahkem mevki satın alın~ komisyonundan: 
1 - Tayyare alanın Reşadiye'deki etünün temel kaidesi 

pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 125 lira 29 kuruş olup ilk te· 
minatı 9 lira 40 kuruştur. 

3 - ihalesi 1/Şubat/937 pazartesi günü saat 14,30 da Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka· 

yıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde 

yazılı vesikalarile birlikte teminat makbuzlarım ihale 
gün ve saatından bir saat evvel komisyona verme-

.....___ leri. • 29 31 289 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kayseri' de yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla 

dürlüğünden alınabilir. 
3 - Eksiltme 18/2/ 937 perşembe günü saat onbirde Vila

yet umum) meclisi salonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 3631 lira 87 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve 1937 yılına ait Ticaret odası vesi· 
kasını ve muvakkat teminata ait makbuzu kapalı zar· 
f ın içine koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri la
zımdır. 

6 - [•ı eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 18/2-
937 perşembe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine 
vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 sayılı 
kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 31 5 10 15 304 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 271 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için terbiyeli deriden yapılmış 400 

adet yular başlığı açık eksiltme ile ihalesi 11-şubat· 
937 perşembe güm'.i saat 14 te Mst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 900 lira olup ilk teminatı 67 lira 50 

3 -

4-

kuruştur. 
Nümune ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve 
saatından bir saat evel komisyona vermeleri. 27 ·31·4·1 O 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 147240 liradır, ilk inanç parası 9962 İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 290 

liradır. 1 - Tayyare alayının Reşaiyedeki hamam içinde etü ma-
3 - ihalesi 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 15 tedir. kinesi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

1 - Bu ise aid şartname prjesile idari ve fenni şartname 2 - Tahmin edilen bedeli 299 lira 25 kuruş olup muvak· 
almak istiyenler 872 kuruş mukabilinde M. M. Veka- kat teminat parası 22 lira 44 kuruştur. 
leti satın alma komisyonundan alabilirler. 3 İhalesi 1/Şubat/937 pazartesi günü saat 14 te Mst. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Türk Maarif Cemiyeti Büyük 
Eşya Piyangosu Planı 

Geliri, Türk talebesine yurtlar açmak, fakir ve kim
sesiz talebenin okuma1arına harcanmak üzere (Türk 
Maarif Cemiyeti) tarafından her yıl olduğu gibi bu 

l 

yıl da bir (Eşya piyangosu) yapılmıştır. 
2 - Piyango 7 Şubat 1937 gününde Noter ve istiyenlcrin 

önünde Ankara' da çekilecektir. 
3 - Bir bilet bir liradır. 
4 - Çıkan ikramiyeler, taşınma ücreti bilet sahibine ait 

olmak üzere, istenilen yere gönderilir. lstiyenler çıkan 
ikramiyeyi planda yazılı değerin yüzde onu noksanı 
ile Cemiyete bırakabilirler. 

5 - İkramiyeler Ankara'da tevzi edilir. Taşrada bulu~an 
ikramiye sahipleri biletlerini taahhütlü olarak Cemıyet 
merkezine göndermek suretile ikramiyelerini alabilirler. 

6 - İkramiyeler, listelerin basılmasından bir hafta sonra 
dağılmağa başlanır. 

7 . - Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekilişinden en 
aşağı 24 saat evvel Cemiyet merkezini haberdar et-
meleri lazımdır. Aksi taktirde hiçbir hak iddia ede· 
mezler. 

8 - Cemiyetin resmi mühürü bulunmıyan biletler kabul 
edilmez. 

9 - 7 Mayıs 1937 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler Ce
miyete bırakılmış sayılır. 

10 -
Adet 

1 
2 
3 
3 

15 
25 
40 

150 
250 

1800 
2289 

Piyangoy? konan eşya kıymetleri aşağıda yazılmıştır: 
Liralık Yekun lira 
3000 3000 Otomobil~ veya istenilen yerli eşya 
1000 2000 İstenilen yerli malı eşya 

500 1500 " " " " 
200 600 " " " " 
100 J 500 " " " " 
50 1250 Bir kadın bir erkek kostümlük kumaş 
25 1000 Bir kadın veya bir erkek ,, ,, 
10 1500 Bir kadın ropluk ipekli 
5 1250 Çorap kıravat 
1 1800 Çorap 

15400 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ve 4 Ev!af ve şeraiti komisyonda görülebir. Bu eşya . piyangosu biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklarını 
Bayındırlık Bakanlığından fenni ehliyet vesikası ve 5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka- bollaştırmak ve bilgi yollarında yürüyen gençlerimizin rastlıya-
kalorifer tesisatı yaptığına dair vesaikle birlikte teminat yıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanu· cakları güçlükleri kaldırmak amacı ile kurulan (Türk Maarif 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde Cemiyeti) nin işini kolaylaştırmış olacakları gibi talihlerini de 
evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ver- yazılı vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale denemi~ bulunacaklardır. 

--..- .:.:m:;:;e:.:.::I ı:.!.r.:.!.i. ____ _:2::..:l:__ __ .::.2.::.6 __ .....::3:..!1 __ ___:5::..._ ____ ,!,;18~1:...._ ________ _:::s:::.aa:::,:t:.:.:ın~d:.:a:.:;n:.....:b~i r_.:;sa::a:.:t_e:::.v:..:v~e.:..1 ..::k::o:.::m:.:.:İ.::sy~o:..:.n::a:........:...ve:.:r:.::m:.:..:e:..:.l :.:er~i ~· ....:2=-:9__:_3_1 __ Um um piyango bayii Hüseyin Bahı i ve bilumum bayilerde. 



Dr. Demir Ali 
Kamç1. oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk- , 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Olivire VE Şürekası 
Limited . 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binasımt 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO,, vapuru i25 ~ 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip ' 
yük çıkaracak ve ayni zaman
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

"FLAMİN1AN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"THURSO,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVANSEA'dan gelip yükrı 
çıkaracakbr. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu
batta LIVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE
LiNIE 

"GALILEA,, vapuru 2 şu
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

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

Fratel i Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NERLANDA.S 
KUMPANYASI 

SiS " AGAMEMNONS ,. 
25/1/37 - 31/1/37 kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM, 
BREMEN ve HAMBURG li-
manları i~in yük alacaktır. 

SiS " HERMES ,, 7 /2/37 
de beklemekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
VARNA ve KÖSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LİNİEN 
KUMPANYASINA 

S/S UGUNBORG,, 8 şu
buata doğru beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, GD· 
YNIA ve:< ISKANDiNA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

SiS 11 NORRUNA,, 18 şu
batta beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG NOR
VEÇ ve iSKANA VY A liman
larına yük kabul edecektir. 

SERVİCE MARITlME 
ROUMAIN KUMPANYASI 

SiS ·1SUÇEAVA,, 27/1-
37 tarihinde gelip PİRE, MAL
TA, ve MARS İL YA limanları 
için yük alacaktır. 

SiS "PELEŞ,, 12 şubatta 
beklenmekte olup PiRE, MAL
TA ve MARSİL YA limanları 
için yük alacaktır. 

SiS "LABA JULIA,, 28/2 
37 tarihinde beklenmekte olup 
PiRE, MALTA ve MARSIL
y A limanları için yük ala
caktır. 

ikinci kordonda fRA TEL
Li SPERKO vapuru acenta-
lığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

3 l i lı 937 
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The Export Steamship PEŞTE, BRA TISLA VA, Vİ-

Corporation YANA ve LINZiçin yük ala-

V. N. 

"EXCHORDA,, vapuru 29 caktır. 
• ikinci kanunda PIRE'den ha- ARMEMENT H. SCHULDT 

DEUTSCHE LEVAN-
TE LİNIE. HAMBURG 
"MANISSA,, vapuru 3 şu

h< tta gelecektir. 6 şubata ka-
d"'r ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul edecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHJP 

CORPORATİON 
EXMOOR vapuru 21 ikinci 

kanunda beklenilmektedir. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EKSMINSTER" va;_'uru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EKSLINA" vapuru 3 şu
batta beklenilmektedir. NEV-
YORK içın yük kabul eder. 

reket edecektir. BüSTON ve HAMBURG 
NEV-YORK limanları ıçın "TROYBURG,, vapuru 30 
yük kabul eder. ikinci kanunda beklenilmek· 

"EXCALIBUR,, vapuru 12 tedir. ROTTERDAM, HAM-
şubatta PİRE' den hareket ede- BURG ve BREMEN için yük 
cektir. BOSTON ve NEV- alacaktır. 
YORK limanları için yük ka- "GLUECKSBURG,, vapu-
bul eder. ru 8 şubatta beklenilmekte-
Seyahat müddeti PİRE - BOS- dir. ROTTERDAM, HAM-
TON 16 giin. BURG BREMEN k 
Seyahat müddeti PiRE - NEV- ve için yü kabul eder. 
YORK 18 gün. "MARİTZA,, vapuru 28 
JOHNSTON W ARREN Lİ- şubata doğru beklenilmekte-

NES Ltd. LIVERPOOL dir. ROTTERDAM, HAM-
"JESMORE,, vapuru 7 şu· BVRG ve BREMEN için yük 

batta beklenilmektedir. Li- alacaktır. 
VERPOOL ve ANVERS'ten SERVİCE NARITIME ROU-
yük getirecek ve BURGAS MAİN BUGAREST 
VARNA, KôSTENE liman- "DURSOTOR,, vapuru 21 
lan için yük alacaktır. ikinci kanunda beklenilmek-
Gie ROYALE HONGROlSE tedir. KôSTENCE için yük 

DANUBE "MARITİME,, alacaktır. 
BUDAPEŞTE Vapurların isimleri gelme 

"DUNA,, vapuru şubat or· tarihleri ve navlun tarifeleri 
tasında beklenilmektedir. BEL- bakında bir taahhüde girişi-

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) §§_§ 

Basm:ılınnc i ı:ı yonu karçıı;uıdnki Dibek sokak b:ı~ında 30 sayılı 

C\' ' c ınuayeıı c lı anccindc sabah s:ı :ı ı U den ok~nın snnt (i ) a ' § 
ı :ıılıır lı :ıı:.t:ılnrını kalıtıl cıl l'r ::::: - ::::: 
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Refik Lütıli Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

lzm·r lise v or a okular sa
tın alma kom· syonunda : 

Cinsi 

Toz şeker 
Zeytinyağı 

(3) asitlik 

Miktarı 
Kilo 
6700 
1900 

Beyaz teneke pey-

Kilo fiatı 

26,5 
55 

Teminatı 
Lira k. 
131 67 
78 38 

İhale saatı 

15 
15, 15 

nir birinci nevi 2400 35 63 00 15,30 
Yumurta 46600 100 adedi 180 kr. 62 91 15,45 

İzmir Kız Erkek liseleri ve Buca orta okulu pansiyonlarile 
bölge San'at ve Kız öğretmen okullarına alınacak olan yuka· 
rıda yazılı dört kalem yiytcek ihtiyaçlarının 2-2-1937 salı gü· 
nü lzmir kültiir yardirektörlüğü odasında karşılarında yazılı sa· 
atlarda açık eksiltmeleri yapılacaktır. İstekliler şartnameleri 
görmek üzere bergün kültür direktörlüğüne ve ihale gün ve 
saatında da muvakkat teminatlarile komisyona müracaatları. 

15 20 24 31 

iz mir suc tı 
Türk A. Şirketinin 

Hal apı a ku aş f abrikasıı 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

tJŞ yer e • • Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRi KANDEMIROGLU 

Si 
Nor\'eçyu balıkynğlarııım en lıalisidir. Şerbet gihi içilir, 2 de fo siizülmü~ti t 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ecz n si 
PfRE'den AKTARMALI 

SERi SEFERLER 
AMERİCAN EXPORT 

LINES GRAD, NOVİSAD, BUDA- lemez. Telefon No. 2007 2008 Ilaşdurnk Bü)ük Salepçioğlu hanı karşısında 

a Tesiri tabii, eşs iz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


